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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind Achiziționarea serviciilor de amenajare și salubrizare în mun. Strășeni pentru 

perioada anului 2019 

(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Licitație Publică 

tipul procedurii de achiziție) 

 
 

1. Denumirea autorității contractante: Primăria mun. Strășeni 

2. IDNO: 1008601000042 

3. Adresa: mun.Strășeni.str. M.Eminescu,32 

4. Numărul de telefon/fax: 0237 2-21-44/2-29-47 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  botnari.efimia@gmail.com 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 

altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 

(fără TVA) 

 
77310000

-6 

Lotul 1 

Deszăpezirea şi 

profilarea străzilor      

   

50 000 

  

Curăţirea părţii 

carosabile de zăpadă 

cu autogreder pe 

străzile: 

Şt. Cel Mare; 

Chişinăului; I.Iachir; 

T.Ciorbă; 

M.Eminescu; P.Sărcu, 

Unirii; V. Lupu; 31 

August; Păcii;  

V.Micle; 

V.Alecsandri;   

ore/sez. 20,00 Ianuarie-martie; 

Decembrie; 

 

  

Excavat in transport, 

cu incarcator frontal, 

in autovehicul cu 

incarcator frontal de 

0,5-0,99 m.c, la 

distanta < 10 m, MAD 

m3 40,00 Ianuarie-martie; 

Decembrie; 
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Transportarea  MAD 

cu autocamione la 

distanta 5 km  

tone 60,00 Ianuarie-martie; 

Decembrie; 
 

  

Răspîndirea MAD pe 

partea carosabilă a 

străzilor:  

Şt. Cel Mare; 

Chişinăului; I.Iachir; 

T.Ciorbă; 

M.Eminescu; P.Sîrcu, 

Unirii; V. Lupu; 31 

August; Păcii;  

V.Micle; 

V.Alecsandri;   

m.p/sez

. 

133 000,

0 

Ianuarie-martie; 

Decembrie; 
 

 
77310000

-6 

Lotul 2 

Salubrizarea şi 

menţinerea ordinii 

sanitare a localităţii   

   

980 000,00 

  1.1. Salubrizarea străzilor şi trotuarelor  

  

Curăţarea (măturarea 

de gunoi), întreţinerea 

în ordine sanitară a 

străzilor şi trotuarelor, 

cu încărcarea şi 

evacuarea gunoiului 

01.03.-31.12;  

str. Ștefan cel Mare 

(Casa Mare-str. 

V.Micle); str. 

M.Eminescu  

(a/d Chişinău-

Ungheni – str. 

V.Micle);  

01.03 – 31.12: 

str. 31 august; 

str.Chisinaului; 

str. T.Ciorbă; str. M. 

Eminescu  

(str. V.Micle-liceul 

M. Eminescu); 

 

 

 

m.p/zi 

 

 

 

 

m.p/săp

. 

 

 

 

17 626,0

0 

 

 

 

 

 8 250.00 

 

 

 

Luni – vineri;  

 

 

 

 

Două ori pe lună; 

 

 

  

Degajarea urnelor 

stradale de gunoi  

01.01-31.12 

buc/zi 56,00  Luni – vineri;  

  

Curățarea și 

înlăturarea stratului de 

gunoi de lîngă 

bordure  pînă la 0,75 

 

 

m.p/lun

ă 

 

 

8 100,00 

 

 

O dată pe lună; 
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m spre axa străzii 

01.03 – 30.11:  

str. Ștefan cel Mare 

(Casa Mare-str. 

V.Alexandri);  str. 

M.Eminescu (a/d 

Chişinău-Ungheni-

liceul M.Eminescu); 

str.Chişinăului; 

străzile:I.Iachir; 31 

August;T.Ciorbă; 

  
Lichidarea gunoiştelor 

neautorizate 

m.c/săp

. 

8,00 O dată pe 

săptămînă; 

 

 
77310000

-6 

Lotul 3. 

Întreținerea 

spațiilor verzi 

   

180 000,00 

           3.1. Întreținerea spaţiilor verzi a parcului M. Eminescu  

  

Cosirea şi greblarea 

gazonului  

01.05 – 31.08;  

01.09 – 31.10; 

 

m.p/lun

ă 

m.p/lun

ă 

 

6 700,00 

3 350,00 

 

Două ori pe  lună; 

O dată pe lună; 

 

  
Plantarea florilor 

anuale în sol 

buc 2 000,00 Luna mai;  

  

Formarea coroanei 

arborilor și arbuștilor, 

defrișarea crengilor 

uscate 

buc 10,00 Lunile martie-

aprilie; 
 

  

Întreținerea havuzului 

(spălarea, 

dezinfectarea, 

curățarea conform 

procesului tehnologic) 

cu schmbarea apei (8 

m3) 01.04 – 31.10 

m.p/săp

. 

20,00 Săptămînal;  

  

Udarea florilor, 

clumbelor 

 01.05 – 31.08; 

01.09 – 31.10; 

 

m.p/lun

ă 

m.p/lun

ă 

 

600,00 

300,00 

 

Două ori pe 

săptămînă; 

O dată pe 

săptămină; 

 

  3.2. Întreținerea spaţiilor verzi a parcului Ștefan cel Mare  

  
Cosirea şi greblarea 

gazonului 

 

m.p/lun

 

6 270,00 

 

O dată pe  lună; 
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01.05-31.10 ă 

  

Formarea coroanei 

arborilor și arbuștilor, 

defrișarea crengilor 

uscate 

buc 20,00 Luna martie-

aprilie; 
 

  3.3. Întreținerea spaţiilor verzi a parcului Gr. Vieru  

  

Cosirea şi greblarea 

gazonului  

01.05-31.10 

 

m.p/lun

ă 

 

2 200,00 

 

O dată pe lună; 
 

  

Udarea florilor, 

clumbelor 

 01.05 – 31.08; 

01.09 – 31.10; 

 

m.p/lun

ă 

m.p/lun

ă 

 

440,00 

220,00 

 

Două ori pe 

săptămînă; 

O dată pe 

săptămină; 

 

  3.4. Întreţinerea spaţiilor verzi adiacent străzilor  

  

Cosirea şi greblarea 

gazoanelor adiacente 

străzilor: 01.05 – 

31.10; 

str. M.Eminescu (a/d 

Chişinău-Ungheni – 

liceul M.Eminescu); 

str. Ștefan cel Mare 

(Casa Mare-str. 

V.Micle); Scuarul 

Casa Mare; 

str. 31 August 

 

m.p/lun

ă 

 

 

 

 

 

 

26 

735,00 

 

 

 

 

 

 

O dată pe lună; 

 

 

 

 

 

 

  

Formarea coroanei 

arborilor și arbuștilor, 

defrișarea crengilor 

uscate 

buc 30,00 Luna martie-

aprilie; 
 

  
Plantarea florilor 

anuale în sol 

buc 1 000,00 Aprilie-mai;  

  
Pregatirea 

amestecului de sol 

m3 5,60 Aprilie-mai;  

  
Plantarea florilor 

anuale în vazoane 

buc 350,00 Aprilie-mai;  

  

Amenajarea și 

semănarea ierbii pe 

gazonul aferent 

primăriei 

m.p 144,00 Aprilie-mai;  

  
Udarea florilor  m.p/lun

ă 

340,00 Două ori pe 

săptămînă; 
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77310000

-6 

Lotul 4. 

Pregătirea 

orașului către 

sărbatori 

   55 000,00 

  4.1. Pregătirea oraşului către sărbatoarile de Paşte  

  

Curăţarea (măturarea 

de gunoi), a aleelor, 

Parcul Ștefan cel 

MarE; 

Parcul M.Eminescu; 

m.p 

 

 

4 400,00  

 

27 aprilie; 

 
 

  

Văruitul bordururilor: 

str. Şt. cel Mare; 

M.Eminescu; 31 

August; Chişinăului; 

T.Ciorbă; I.Iachir; 

m.l. 12 680,0

0 

Aprilie: 

 
 

  

Efectuarea lucrărilor 

de marcaj rutier a 

trecerilor de pietoni 

m.p 108,00 Lunile aprilie; 

august. 
 

  4.2. Hramul bisericii Sf. Nicolae (fundătura)  

  

Curăţarea (măturarea 

de gunoi), întreţinerea 

în ordine sanitară a 

străzilor şi trotuarelor, 

str. P.Sîrcu; str Unirii; 

m.p 3 300,00 22 mai: 

 
 

  4.3. Ziua internaţională a copiiilor (1 iunie)  

  

Instalarea WC bio, 

Parcul Ștefan cel 

Mare; 

buc 1,00 1 iunie;  

  

Curăţarea (măturarea 

de gunoi), a aleelor, 

parcul Ștefan cel 

Mare; 

parcul M.Eminescu; 

m.p 4 400,00   1 iunie;  

  4.4. Festivalul „Suflet de artist” (2 iunie)  

  

Instalarea WC bio, 

parcul Ștefan cel 

Mare; 

buc 1,00 18 august;  

  

Curăţarea (măturarea 

de gunoi), a aleelor, 

parcul Ștefan cel 

Mare 

m.p 3 750,00  

 

18 august:  

 
 

  Efectuarea lucrărilor m.p 108,00 Lunile aprilie;  



6 

de marcaj rutier a 

trecerilor de pietoni 

August; 

  4.5. Ziua diasporei  (18 august)  

  

Instalarea WC bio, 

piaţa centrală, str. 

M.Eminescu 

buc 1.00 18 august  

  

Curăţarea (măturarea 

de gunoi), întreţinerea 

în ordine sanitară a 

străzilor şi trotuarelor  

m.p 3750.00 18 august  

  

Efectuarea lucrărilor 

de marcaj rutier a 

trecerilor de pietoni 

m.p 108,00 Lunile aprilie-

august 
 

  4.6. Hramul municipiului Strășeni (27 octombrie)  

  

Instalarea WC bio, 

piaţa centrală, str. 

M.Eminescu 

buc 2,00 27 octombrie: 

 
 

  

Curăţarea (măturarea 

de gunoi), întreţinerea 

în ordine sanitară a 

străzilor şi trotuarelor  

m.p 17 

626,00 

26-27 octombrie; 

 
 

  

Curăţarea (măturarea 

de gunoi), a aleelor, 

parcul Ștefan cel 

Mare; 

parcul M.Eminescu;  

m.p 

 

 

4 400,00  

 

 26-27 octombrie; 

 
 

  
Instalarea şi scoaterea 

stegulețelor 

buc 108,00  Octombrie;  

  
Instalarea şi scoaterea 

ghirlandelor 

buc 18,00  Octombrie;  

  

Conectarea şi 

deconectarea 

iluminatului decorativ 

buc 18,00  Octombrie;  

  

Instalarea şi scoaterea 

banerelor la intrările 

în oraș 

buc 3,00  Octombrie;  

  4.7. Anul Nou  

  
Deconectarea 

ghirlandelor electrice 

buc 18,00 1februarie;  

  
Conectarea 

ghirlandelor electrice 

buc 18,00 2decembrie;  

 
77310000

-6 

Lotul 5. 

Gestionarea 

   55 000,00 
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cimitirelor 

  

Salubrizarea şi 

întreţinerea terenurilor 

adiacente cimitirelor 

(str M.Eminescu) 

m.p/zi 1 734,00 Luni – vineri;  

  

Evacuarea deșeurilor 

de la cimitirele 

municipiului (str 

M.Eminescu) 

m.c/săp

. 

8,00 O dată pe 

săptămină; 
 

  

Evacuarea vegetaţiei 

uscate şi a gunoiului 

acumulat în urma 

lucrărilor de 

amenajare a 

mormintelor în ajunul 

sărbătorilor de Paşti 

(3 cimitire) 

m.c. 200,00 Luna aprilie;  

 
77310000

-6 

Lotul 6. 

Întreţinerea 

poligonului de 

acumulare a 

deșeurilor 

   180 000,00 

  

Musurarea și 

compactarea 

gunoiului cu 

buldozerul DT-75 la 

poligonul de  

acumulare a 

deșeurilor solide 

ore/lun

ă 

72,00 Lunar;  

  

Salubrizarea şi 

întreţinerea  

terenurilor adiacente 

poligonului 

m.p/zi 700,00 Luni – sîmbătă;  

 
77310000

-6 

Lotul 7. 

Iluminatul 

stradal 

   25 000,00 

  

Întreţinerea şi 

gestionarea 

iluminatului public 

stradal 01.01 – 31.12  

PT 

Km. 

20,0 

24,5 

Întreţinerea şi 

gestionarea 

iluminatului 

public stradal 

01.01 – 31.12  

 

Valoarea estimativă totală 1 525 000-00 
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi 

1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași 

ofertant___________________________________________________________________. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 
(indicați se admite sau nu se admite) 

11. Termenii și condițiile de prestare solicitați pentru Achiziționarea serviciilor de amenajare 

și salubrizare în mun. Strășeni :31.12.2019  de la înregistrarea contractului la Trezorerie. 

12. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU 
(indicați da sau nu) 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): NU 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Formularul standart al Documentului 

Unic de Achiziții European  

Original confirmat prin aplicarea 

ștampilei șisemnăturii 

Participantului 

Obligatoriu 

2 Formularul ofertei Original, confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei umede a 

Participantului (F.3.1) 

Obligatoriu 

3 Specificația de preț Original,confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei umede a 

Participantului(F. 4.1) 

Obligatoriu 

4 Garanția  pentru ofertă  Original eliberat de o Bancă.(F:3.2 Obligatoriu 

 Garanție de bună execuție Original eliberat de o Bancă 1% 

din suma ofertei.  

Obligatoriu 

5 Informații despre ofertant În original confirmat prin ștampila 

și semnătura participantului. 

Obligatoriu 

6 Certificat/Decizie/Extras de 

înregistrare a întreprinderii 

Copie,confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampila 

Participantului 

Obligatoriu 

7 Certificat de atribuire a contului 

bancar 

Original sau copie,confirmat prin 

aplicarea semnăturii și ștampilei 

aParticipantului. 

Obligatoriu 
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8 Certificat privind lipsa sau existența 

datoriilor față de Bugetul Public 

Național eliberat Serviciiul Fiscal de 

Stat al RM. 

Original sau copie ,confirmată prin 

aolicarea semnăturii și ștampilei 

Participantului 

Obligatoriu 

9 Ultimul raport financiar,vizat și 

înregistrat de organelle competente 

Copie,confirmată prin aplicarea 

semnăturii și a ștampilei 

Participantului. 

Obligatoriu 

10 Demonstrarea  experienței 

operatorului economic în domeniul 

de activitate aferent obiectului 

contractului ce urmează a fi atribuit 

Declarație privind experiența 

similarăsau Declarație privind lista 

principalelor lucrări executate în 

ultimul an de activitate. 

Obligatoriu 

11 Neimplicarea în practice frauduloase 

și de corupere în ultimii 5 ani 

Original Obligatoriu 

12 Declarația referitoare la 

echipamentele tehnice și la 

măsurările aplicate în vederea 

asigurării  calitîții. 

Original confirma prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei 

Participantului. 

 

Obligatoriu 

13 Declarație privind la personalul 

tehnic de specialitate  

Original confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei 

Participantului 

Obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz Nu se aplică 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se 

aplică. 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut 

20. Factorul de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punt de vedere economic,. și 

ponderile lor:Nu se aplică. 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

   

   

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP,,Mtender’’ 

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP,,Mtender’’ 

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: : 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  
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25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de 

stat.  

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: NU 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 

cazul):NU 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare:NU 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ: 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_15.12.2018 

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

DA 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronică DA 

plățile electronice DA 

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: Valentina Casian                            L.Ș. 


