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Concurs de oferte privind  

selectarea companiei care va presta 
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Căiet de sarcini pentru cererea ofertei de preţ 

 

Prezentul Caiet de sarcini stipulează lista serviciilor ce necesită îndeplinire şi condiţiile de participare la 

concusrul de oferte anunţat de către S.A. ”Franzeluţa”. 

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 prestarea serviciilor indicate în p. 3 al caietului de sarcini. 

3. Obiectul caietului de sarcini.  

3.1. Analiza situaţiei curente: 

3.1.1. Descrierea pieţei concurenţiale şi locul întreprinderii în cadrul pieţei concurenţiale; 

3.1.2. Descrierea activităţii de producere, inclusiv aferentă produselor cu aspect social; 

3.1.3. Analiza economico-financiară a întreprinderii; 

3.1.4. Analiza rentabilităţii produselor (categorii/tipuri, etc.), inclusiv a produselor social 

importante; 

3.1.5. Descrierea problemelor care necesită intervenţie. 

3.2. Elaborarea direcţiilor prioritare de dezvoltare: 

3.2.1. Elaborarea obiectivelor generale şi specifice de dezvoltare; 

3.2.2. Descrierea măsurilor necesare de întreprins pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor 

preconizate; 

3.2.3. Estimarea impactului, inclusiv financiar (venituri, cheltuieli financiare şi nefinanciare) 

aferente implementării măsurilor preconizate; 

3.2.4. Rezultatele preconizate şi a indicatorilor de progres necesari de realizat; 

3.2.5. Etapele de implementare/Plan de acţiuni a măsurilor preconizate. 

4. Modalitatea de desfăşurare a concursului de oferte. 

4.1. Concursul de oferte va avea caracter public; 

4.2. Invitaţia şi caietul de sarcini vor fi publicate pe site-ul societăţii www.franzeluta.info  la 

compartimentul Achiziţii/Invitaţie la concurs; 
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4.3. Companiile participante la concurs (în continuare „Ofertanţii”) vor expedia ofertele sale, conform 

condiţiilor menţionate în prezentul caiet de sarcini, în adresa S.A. ”Franzeluţa” (în continuare 

„Beneficiar”) la adresa indicată în p.10; 

4.4. În conformitate cu ofertele primite Beneficiarul va determina câştigătorul concursului; 

4.5. Se vor accepta ofertele de la Ofertanţii înscrişi la concursul de oferte, care pot asigura prestarea  

tuturor serviciilor descrise în  prezentul caiet de sarcini; 

4.6. În conformitate cu ofertele primite Beneficiarul va determina câştigătorul concursului; 

4.7. În cele din urmă societatea şi compania câştigătoare vor purcede la negocierea condiţiilor 

contractului, pentru semnarea ulterioară a acestuia.  
 

5. Cerinţele obligatorii la prezentarea ofertei. 

     5.1.      Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificare clară a condiţiilor. 

     5.2.     Date despre Ofertant – autentificate prin semnătura (după caz, ştampilă) Ofertantului: 

5.1.1.  Scurtă descrierea a companiei ofertante; 

5.1.2.  Copia certificatului de înregistrare; 

5.1.3.  Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice; 

5.1.4. Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA; 

5.1.5. Oferta de preţ, la serviciile solicitate, va fi indicat preţ cu TVA; 

5.1.6. Ofertele trebuie să conţină răspunsurile la toate întrebările expuse în caietul de sarcini; 

5.1.7.  ”Presentation book” pentru confirmarea calităţii serviciilor prestate anterior. 

5.2. Informaţie referitoare la: 

5.2.1. Lista personalului specializat în domeniu cu indicarea funcţiilor deţinute; 

5.2.2. Scrisori de recomandare de la companiile cărora li s-au prestat asemenea servicii (min. 3); 

5.2.3. Experienţa anterioară în domeniu din ultimii 3 ani;  

5.2.4. Oferta de preţ. Compararea ofertelor se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută 

vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. 

5.2.5. Condiţiile de plată; 

5.2.6. Termenele de prestare a serviciilor; 

5.2.7. Alte servicii suplimentare specificate de către Ofertant (reducerile oferite, bonusuri, alte 

facilităţi); 

5.3.   Beneficiarul  îşi rezervă dreptul de a solicita de la Ofertanţi documente considerate necesare pentru 

evaluarea ofertei şi care nu contravine cu legislaţiei în vigoare. 

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

6. Preţurile şi modalitatea de completare a ofertei; 

6.1. Preţurile vor fi prezentate în Oferta comercială; 

6.2. Termenul de executare va fi prezentat pentru fiecare poziţie din obiectivele Caietului de sarcini în 

parte; 



Pag. 4 din  5 
 

6.3. Modalitatea şi condiţiile de plată vor fi indicate de către Ofertant în  oferta 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. Perioada de validitare a ofertelor va 

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

Beneficiar. 

 

7. Modul de evaluare şi comparare a ofertelor 

7.1. Fiecare Ofertant poate prezenta doar ofertă completă, în conformitate cu condiţiile stipulate în p.5 al  

Caietului de sarcini şi conform tuturor condiţiilor menţionate mai sus; 

7.2. Beneficiarul poate neglija formalităţile sau discordanţele sau iregularităţile minore a unei oferte care 

nu constituie devieri majore de la condiţiile stipulate în  Caietul de sarcini;  

7.3. Sistemul final de evaluare va fi efectuat în dependenţă de: raportul preţ-calitate (cel mai mic preţ la 

cea mai înaltă calitate) la fiecare poziţie în parte. 

 

8. Evaluarea şi compararea ofertelor 

8.1. La evaluarea ofertei Beneficiarul va ţine cont de: 

8.1.1. Preţurile indicate în ofertă; 

8.1.2. Garanţia oferită; 

8.1.3. Condiţiile de plată; 

8.1.4. Termenii de prestare a serviciilor; 

8.1.5. Alte servicii suplimentare specificate de către Ofertant (reducerile oferite, bonusuri, alte 

facilităţi); 

8.2. Sistemul de evaluare va fi efectuat conform criteriilor descrise în pct. 8.1 a prezentului Caiet de 

sarcini; 

8.3. Beneficiarul poate declara că concursul nu a avut loc, în cazul necorespunderii ofertelor primite 

cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini; 

8.4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul incontestabil de a declara rezultatele licitaţiei nule şi iniţierea unui 

nou concurs; 

8.5. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a prezenta spre semnătură parţilor varianta contractului său; 

8.6. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a negocia condiţiile contractului cu câştigătorul concursului de 

oferte. 

9. Date despre prezentarea ofertelor. 

9.1. 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. 10 din Caietul de sarcini; 

9.2. Orice ofertă primită de Beneficiar mai târziu de termenul - limită indicat, va fi respinsă. 
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10. Ofertele vor fi primite de la reprezentanţii companiilor participante la concurs până la:  

Data:  15 Februarie 2020 

Ora:  16.00 

Locul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30,  

             S.A. ”Franzeluţa”, et. 3, anticamera. 

 
Informaţii de contact: Tel.: (+373 022) 853-400, e-mail: anticamera@franzeluta.md 

 

 

 


