
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 17/01504 30.06.2017din

Denumirea autorităţii contractante: ORGANIZAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII

Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri
Servicii de instruire în cadrul Programului-pilot "Femei în Afaceri"- Regiunea CENTRU
(Ungheni, Telenești, Orhei, Călărași, Căușeni, Ștefan Vodă, Nisporeni, Strășeni, Criuleni,
Hâncești, Ialoveni, Anenii-Noi și Dubăsari)

Obiectul achiziției:

80510000-2Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  52  din  30.06.2017.

În scopul achiziţionării
"Servicii de instruire în cadrul Programului-pilot "Femei în Afaceri"- Regiunea CENTRU (Ungheni,
Telenești, Orhei, Călărași, Căușeni, Ștefan Vodă, Nisporeni, Strășeni, Criuleni, Hâncești, Ialoveni, Anenii-
Noi și Dubăsari)"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1 Servicii de instruire în cadrul Programului-
pilot "Femei în Afaceri"- Regiunea
CENTRU

1.00Bucată1.1 Servicii de instruire în cadrul Programului-
pilot "Femei în Afaceri"- Regiunea CENTRU

Luănd în considirație că, numarul
total de cursuri de instruire la
moment nu se cunoaste, competiția
va fi efectuată pentru un curs de
instruire pentru cca 15 persoane, cu
o durată de 6 zile lucrătoare: 3
module de instruire a câte 2 zile, a
câte 8 ore academice pe zi, fără a
lua în calcul timpul utilizat pentru
repaus. Regiunea CENTRU -
Ungheni, Telenești, Orhei, Călărași,
Căușeni, Ștefan Vodă, Nisporeni,
Strășeni, Criuleni, Hâncești,
Ialoveni, Anenii-Noi și Dubăsari.

80510000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Ofertantul va fi informat cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de lansarea cursului de instruire.
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Documente de constituire a entității (copia
Certificatului de înregistrare sau Extrasului de la CIS/
MJ)

Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei întreprinderii

Da

2 Lista formatorilor și Curriculum Vitae a formatorilor Se va prezenta copie CV a tuturor formatorilor
implicați în procesul de instruire, cu dovada existenței
relațiilor juridice între formator și operatorul economic
participant la procedură (contracte/precontracte).
(Copiile – confirmate prin aplicarea semnăturii și
ștampilei întreprinderii).
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe
operatorul economic va completa formularul din
Anexa 2

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

3 Dovada disponibilității de echipament tehnic pentru
aranjamentele logistice și de deplasare în teritoriul

Prezentarea listei echipamentelor disponibile aflate în
proprietate sau arendă.
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe
operatorul economic completează formularul din
Anexa 1

Da

4 Informații generale (original) Se va completa Formularul informativ despre ofertant
din Anexa 1

Da

5 Scrisori de recomandare (minimum 2) Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei întreprinderii

Da

6 Materiale dedactice pentru prima zi de instruire.
Modul: "Dezvoltarea unor modele de afaceri durabile"

Este necesar de prezentat materialele didactice care vor
conține informații actualizate, ținînd cont de ultimele
modificări în domeniile, precum și a legislației în
vigoare. Materialele vor fi elaborate utilizând structura
descrisă în Anexa nr. 4

Da

7 Materiale dicactice pentru a două zi de instruire.
Modul: ""

Este necesar de prezentat materialele didactice care vor
conține informații actualizate, ținînd cont de ultimele
modificări în domeniile, precum și a legislației în
vigoare. Materialele vor fi elaborate utilizând structura
descrisă în Anexa nr. 4

Da

8 Materialele dedicate pentru a treia zi de instruire.
Modul: ""

Este necesar de prezentat materialele didactice care vor
conține informații actualizate, ținînd cont de ultimele
modificări în domeniile, precum și a legislației în
vigoare. Materialele vor fi elaborate utilizând structura
descrisă în Anexa nr. 4

Da

9 Oferta financiară În calcularea propunerii financiare se va ține cont de:
1. Remunerarea formatorilor (inclusiv taxele);
2. Costul materialelor didactice oferite tuturor
participanților (printare, multiplicare etc.);
3. Costul a 2 pauzei de cafea și pauzei de masă,
inslusiv apa pentru participanți, pe zi x la 6 zile de
instruire (Conform Anexei nr.4);
4. Costul administrative si de organizare (telefon,
transport, birotica etc.);
5. Costul pentru închiriere spațiu de instruire si a
echipamentului necesar;
Pentru îndeplinirea acestei cerinţe, operatorul
economic va completa formularul din Anexa nr. 3 și se
va baza pe specificațiile stipulate în Anexa nr. 4

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: ORGANIZAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Lazo S. 48, of. 310
Tel.: p.gurgurov@odimm.md022224280 ,  Fax: 022295797 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: IABANJI IULIA, Director general

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 13.07.2017 14:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Lazo S. 48, of. 310pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

13.07.2017 14:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Lazo S. 48, of. 310pe adresa:
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Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: IABANJI IULIA


