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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

1.2. Obiectul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentelor tehnice pentru instalarea sistemelor de
înştiinţare timpurie

1.3. Numărul procedurii: 18/03282
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 79421000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
57 din 20.07.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Ministerul Finanțelor

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI
1.11. Destinatarul: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 
Tel: 022 220362 
Fax: 022 220362 
E-mail: achiziţii@dse.md 
Persoana de contact: CURNIC ANGELA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Servicii solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Servicii de elaborare a documentelor
tehnice

1.1 79421000-1 Servicii de elaborare a documentelor
tehnice pentru instalarea sistemelor de
înştiinţare timpurie

Bucată 1.00

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Cerinţe privind experienţa şi calificarea Calificare (pentru aplicanţi, personalul companiei) DA
3.2 Cerificat de înregistrare a întreprinderii Copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului DA
3.3 Oferta În original DA
3.4 Demonstrarea experienţei operatorului economic în

domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit

Operatorul economic ofertant trebuie să întrunească
următoarele condiții: a) să fie entitate juridică; b) să aibă cel
puțin 5 ani de experiență în domeniul proiectării sistemelor
de protecție anti-incendiu; c) Să dispună de cel puțin un
specialist atestat în domeniul proiectării sistemelor de
protecție anti-incendiu; d) să aibă capacitatea de a executa
sarcini similare celor propuse; e) să aibă experiență de lucru
cu autoritățile publice locale sau centrale; f) să posede
licență de activitate în domeniul lucrărilor de proiectare; g)
să se conducă și să ia în considerație prevederile actelor
legislative naționale în domeniul lucrărilor de proiectare; h)
să asigure consultanta beneficiarului la faza de Studiu de
Fezabilitate și expertizare (avizare) proiecte de execuție si
să-l reprezinte în relația cu Autoritățile; i) să asigure
elaborarea documentației de proiect, astfel încât acesta să
permită realizarea Proiectului în conformitate cu normele și
regulile privitoare la implementarea sistemelor de acest tip;
j) Să prezinte la solicitare, scrisori de recomandare de la
beneficiari anteriori, de preferință structuri de stat.

DA

3.5 Raportul financiar Copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului DA
3.6 Certificat de atribuire a contului bancar În original DA
3.7 Date generale despre participant În original DA
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3.8 CV-urile experţilor Să fie suficient de detailate DA
 

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare

de:
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

Nu se aplică, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

decembrie 2018

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 20 zile după prestarea serviciilor
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 18/03282 
Pentru achiziţionarea de: Servicii de elaborare a documentelor tehnice pentru instalarea
sistemelor de înştiinţare timpurie 

 Autoritatea contractantă: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
 Adresa autorităţii contractante: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 

 A nu se deschide înainte de: 02.08.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 
Tel: 022 220362 
Fax: 022 220362 
E-mail: achiziţii@dse.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 02.08.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 
Tel: 022 220362 
Data, Ora: 02.08.2018 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

02.08.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

 
7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

0.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

6 zile

 
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
Conducătorul grupului de lucru: 
 
VINICIUC ANATOLIE ________________________________


