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Prezentul Caiet de sarcini stipulează condiţiile de participare la concursul de tender anunţat de către Banca 

de Economii S.A. şi lista lucrărilor ce necesită îndeplinire conform Anexei 1. 

 

1. Generalităţi. 

În prezentul caiet de sarcini se vor indica următoarele: 

1.1. Scopul caietului de sarcini; 

1.2. obiectul caietului de sarcini; 

1.3. modalitatea de desfăşurare a concursului; 

1.4. cerinţele necesare la prezentarea ofertei; 

1.5. preţurile şi modalitatea de completare a ofertei; 

1.6. modul de evaluare şi comparare a ofertelor. 

 

2. Scopul  caietului de sarcini. 

Scopul prezentului Caiet de sarcini este selectarea companiei ce va prezenta cea mai avantajoasă ofertă 

pentru bancă conform Anexei Nr. 1 la prezentul caiet. 

 

3. Obiectul caietului de sarcini. 

Obiect al prezentului caiet este totalitatea lucrărilor de panotaj extern şi intern menţionate în Anexa Nr. 1 la 

prezentul caiet. 

 

4. Modalitatea de desfăşurare a concursului de tender. 

4.1. Concursul va avea caracter public; 

4.2. invitaţia şi caietul de sarcini vor fi publicate pe site-ul băncii www.bem.md la compartimentul Dvs. şi 

banca/Tendere; 

4.3. companiile participante la concurs (în continuare „Ofertanţii”) vor expedia ofertele sale, conform 

Anexei Nr. 1 şi tuturor condiţiilor menţionate în prezentul caiet de sarcini, în adresa Băncii de 

Economii (în continuare „Beneficiar”) către comisia de tender la adresa indicată în p.12; 

4.4. în conformitate cu ofertele primite banca va determina câştigătorul concursului; 

4.5. se vor accepta ofertele de la Ofertanţii înscrişi la concursul de tender, care pot asigura îndeplenirea 

tuturor lucrărilor descrise în Anexa nr. 1 la prezentul caiet la calitatea solicitată; 

în conformitate cu ofertele primite banca va determina câştigătorul concursului; 

4.6. în cele din urmă banca şi compania câştigătoare vor purcede la negocierea condiţiilor contractului, 

pentru semnarea ulterioară a acestuia.  

 
 

5. Cerinţele obligatorii la prezentarea ofertei. 

5.1. Date despre Ofertant – autentificate prin ştampila şi semnătura Ofertantului: 

5.1.1. Denumirea şi adresa juridică a firmei(obligatoriu); 

5.1.2. copia certificatului de înregistrare (obligatoriu); 

5.1.3. copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (obligatoriu); 

5.1.4. copia certificatului de înregistrare  subiectului impunerii cu TVA (obligatoriu);; 

5.1.5. deţinerea licenţei pentru executarea lucrărilor de construcţii metalice sau existența unui 

contract de subantrepriză cu o companie ce deține astfel de licență (obligatoriu); 

5.1.6. rapoartele financiare pentru ultimele 2 trimestre (copia Raportului statistic 

trimestrial)(obligatoriu); 

5.1.7. „presentation book” cu machetele lucrărilor îndeplinite, pentru verificarea calităţii lucrărilor 

executate anterior (obligatoriu). 

5.2. Informaţie referitoare la: 

5.2.1. Nr. personalului angajat (obligatoriu); 

5.2.2. lista personalului specializat în domeniu cu indicarea funcţiilor deţinute (obligatoriu); 

5.2.3. existenta spaţiului si utilajului necesar pentru desfăşurarea activităţii de producere a 

panotajului stradal (obligatoriu); 

5.2.4. lista lucrărilor de panotaj stradal deja executate (obligatoriu); 

5.2.5. scrisori de recomandare de la companiile cărora li s-au prestat asemenea servicii (min. 3) 

(obligatoriu); 

5.2.6. lista materialelor folosite la producerea panotajului şi furnizorii acestora (obligatoriu); 

http://www.bem.md/


Pag. 3 din  4 
 

5.2.7. posibilitatea de a elabora machetele pentru obiectele comandate în formatul 3D 

(obligatoriu); 

5.2.8. posibilitatea de executare a mai multor comenzi concomitent (obligatoriu); 

5.2.9. este necesară experienţa în domeniu nu mai puţin de 3 ani a companiei sau a 

managementului firmei (persoana responsabilă)] (obligatoriu). 

(Beneficiarul îşi asumă dreptul să verifice informaţia din p.5.1, 5.2) 

 

6. Preţurile şi modalitatea de completare a ofertei; 

6.1. Preţurile vor fi prezentate prin completarea Anexei nr.1 și va include: 

6.1.1. Preţul de confecţionare; 

6.1.2. preţul de montare; 

6.1.3. machetarea (inclusiv a clădirii pe care va fi amplasat obiectul de panotaj în cazul reparaţiilor 

capitale sau construcţiilor, chiar dacă unele lucrări parţiale nu vor fi executate de compania 

dvs.); 

6.1.4. TVA şi alte taxe; transportarea în raza mun. Chişinău va fi gratis; 

6.1.5. transportarea în afara mun. Chişinău confor preţurilor prezentate în Anexa nr. 1, de către 

Ofertant. 

*Preţul va fi prezentat strict conform dimensiunilor şi materialelor indicate în Anexa nr. 1 la prezentul 

Caiet, pentru fiecare poziţie în parte. 

6.2. Termen de executare 

Termenul de executare va fi prezentat pentru fiecare poziţie din Anexa nr. 1 în parte, dar ținând cont că 

acest obiect poate fi confecţionat paralel cu alte obiecte. 

 

6.3. Modalitatea şi condiţiile de plată 

Modalitatea şi condiţiile de plată vor fi indicate de către Ofertant în Anexa Nr. 1 cu condiţia negocierii 

acestuia la momentul încheierii contracului de colaborare. 

6.4. Perioada de validitate a ofertei  

Ofertele sunt valabile pentru participare doar în perioada concursului de tender. Perioada de validitate a 

ofertelor va include numărul de zile calendaristice din data prezentării ofertelor până la anunţarea 

câştigătorului de către bancă. 

6.5. Informaţii suplimentare 

6.5.1. Materialele ce urmează a fi folosite la confecționarea obiectelor din Anexa Nr. 1 urmează a fi 

folosite doar de calitate înaltă; 

6.5.2. Cu machetele şi schiţele tehnice ale obiectelor stipulate în Anexa nr.1 doritorii vor putea face 

cunoştinţă în Secţia Marketing, Banca de Economii S.A., contactând la tel: (+ 373 022) 218-

220, 218-221. 

 

7. Modul de evaluare şi comparare a ofertelor 

7.1. Fiecare Ofertant poate prezenta doar ofertă completă, în conformitate cu Anexa Nr. 1 la Caietul de 

sarcini şi conform tuturor condiţiilor menţionate mai sus; 

7.2. Beneficiarul va examina ofertele în scopul determinării completitudinii lor, dacă au fost comise unele 

erori în calculare, dacă cerinţele solicitate au fost puse la dispoziţie, dacă documentaţia a fost corect 

sigilată sau ştampilată, dacă ofertele sunt în general în ordine; 

7.3. Oferta determinată ca fiind în mod substanţial neconcordantă poate fi respinsă de către Beneficiar şi nu 

poate fi ulterior concordată de către Ofertant corectând discordanţa; 

7.4. Pe parcursul examinării, evaluării şi comparării ofertelor grupul de lucru poate solicita Ofertantului 

explicaţii asupra ofertei, precum și materiale suplimentare. 

7.5. Nu se admit modificări, inclusiv modificarea preţului ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe, 

cărora iniţial nu le corespundea. Beneficiarul va corecta doar erorile aritmetice, depistate în timpul 

examinării ofertei, înştiinţând ulterior Ofertantul. 
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7.6. Beneficiarul poate neglija formalităţile sau discordanţele sau iregularităţile minore a unei oferte care nu 

constituie devieri majore de la Anexele caietului de sarcini.  

 

8. Evaluarea şi compararea ofertelor 

8.1. La evaluarea ofertei Beneficiarul va ţine cont de: 

8.1.1. Îndeplinirea tuturor cerinţelor obligatorii indicate în p.5; 

8.1.2. Analiza Preţurile indicate în ofertele participanților; 

 

9. Condiţii suplimentare 

9.1. Ofertantul desemnat în calitate de câştigător al prezentului concurs va deschide un cont bancar la Banca 

de Economii S.A., înainte de semnarea bilaterală a contractului. 

9.2. Beneficiarul poate declara că licitaţia nu a avut loc, în cazul necorespunderii ofertelor primite cerinţelor 

prevăzute în documentaţia de licitaţie; 

9.3. Beneficiarul îşi rezervă dreptul incontestabil de a declara rezultatele licitaţiei nule fără comunicarea 

motivelor şi iniţierea unui nou concurs; 

9.4. Beneficiarul îşi asumă dreptul de a prezenta spre semnătură parţilor varianta contractului său; 

9.5. Beneficiarul îşi asumă dreptul de a negocia condiţiile contractului şi costul lucrărilor cu câştigătorul 

concursului de tender. 

 

 

10. Informaţii despre valuta indicată în calculaţiile la concursul de tender 

10.1. Calculaţiile pentru lucrările indicate în Anexa Nr. 1 la Caietul de sarcini vor fi indicate doar în 

monedă naţională - MDL.  

 

11. Date despre prezentarea ofertelor. 

11.1. Ofertele împachetate şi sigilate trebuie să fie primite de către Beneficiar la adresa specificată şi nu 

mai târziu de data şi ora indicată în p. 12 din prezentul Caiet. 

11.2. Orice ofertă primită de Beneficiar mai târziu de termenul - limită indicat va fi respinsă şi returnată 

nedeschisă Ofertantului. 

 

12. Ofertele vor fi primite de la reprezentanţii companiilor participante la concurs până la:  

Data: 21 mai 2013 

Ora:  17.00 

Locul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Columna 115,  

Banca de Economii S.A. et. 2, Anticamera. Secretariat. 

Informaţii de contact. Tel.: (+373 022)  218-220, 218-221; e-mail: olga.gaina@bem.md 


