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IEŞIRE NR. 

13 Q£ 
ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

a de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor 
de preţuri 

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a 
raionului Soroca 

2. IDNO: 1006601002385 

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preturi 

4. Obiectul achiziţiei: Servicii de formare profesională 

5. Cod CPV: 80530000-8 

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

serviciilor de formare profesională a şomerilor în anul 2018 
[obiectul achiziţiei] 

conform necesităţilor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Soroca 

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma 

necesară din: b u g e t u l de s t a t . 
[sursa banilor publici] 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface 

necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri 
privind următoarele servicii: 
Nr. 
d/ 
0 

Cod CPV 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor 
solicitate 

Unitate 
a de 

măsură 

Cant 
itate 

a 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă 

1 80530000-8 Vînzător bucată 1.00 
Codul profesiei-416003, durata 
studiilor - 432 ore/3 luni 

2 80530000-8 
Cusătoreasa (industra 
confecţiilor) 

bucată 1.00 
Codul profesiei - 723012, durata 
studiilor - 432 ore/3 luni 

3 80530000-8 Frizer bucată 1.00 
Codul profesiei -1012003, 
durata studiilor - 864 ore/6 luni 

4 80530000-8 Bucătar bucată 1.00 
Codul profesiei -1013002, 
durata studiilor - 720 ore/5 luni 

5 80530000-8 Chelner (ospătar) bucată 1.00 
Codul profesiei -1013004, 
durata studiilor - 432 ore/3 luni 

6 80530000-8 Contabilitate bucată 1.00 durata studiilor - 864 ore/6 luni 

7 80530000-8 
Contabilitate 
(perfecţionare) 

bucată 1.00 durata studiilor -144 ore/l luni 

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: 

pe parcursul anului 2 0 1 8 
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ 

următoarele: 

l 



Nr. 
d/o 

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de 
do utîent 

Obligativita 
tea 

1. Planuri de învăţămînt şi programe de studii 
pentru instruirea teoretică şi practică la 
fiecare profesie/meserie. 

Copie confirmată prin semnătură şi 
stampila participantului. Documentele 
să fie aprobate de Ministerul Educaţiei şi 
coordonate de către Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale a Familiei 

Obligatoriu 

2. 
Demers Original. Un demers semnat de 

directorul operatorului economic, 
adresat şefului AOFM Soroca cu 
descrierea scopului şi posibilităţilor de 
realizare a lui. 

Obligatoriu 

3. Date despre participant Original, cu semnătura şi ştampila 
participantului. 

Obligatoriu 

4. Oferta Original cu semnătura şi ştampila 
participantului, se prezintă într-un singur 
exemplar, plicuri sigilate separat 
marcîndu-le: oferta financiară şi oferta 
tehnică, sau la dorinţă ambele plicuri vor 
fi plasate într-un singur plic sigilat şi 
ştampilat. 

Obligatoriu 

5. Informaţie privind baza tehnico-materială şi 
metodico-didactică a instituţiei de învăţămînt 

Original cu semnătură şi ştampila 
participantului. 

Obligatoriu 

6. Date despre cadrele didactice, ce vor fi 
implicate în procesul de formare profesională 
a şomerilor 

Original. Date despre cadrele didactice, 
ce vor fi implicate în procesul de 
formare profesională a şomerilor, cu 
specificarea programului de formare 
profesională pe specialităţi. 

Obligatoriu 

7. Contracte cu agenţii economici privind 
organizarea practicei de producţie 

Copie confirmată prin semnătură şi 
ştampila participantului. 

Obligatoriu 

8. Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie confirmată prin semnătură şi 
ştampila participantului. 

Obligatoriu 

9. Certificat de atribuire a contului bancar Copie confirmată prin semnătură şi 
ştampila participantului. 

Obligatoriu 

10. Certificat de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor (IFS) şi contribuţiilor de 
asigura re(CTAS) 

Copie confirmată prin semnătură şi 
ştampila participantului. 

Obligatoriu 

11. Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătură şi 
ştampila participantului. 

Obligatoriu 

12. Devize de cheltuieli pentru fiecare 
profesie/meserie aparte, aprobat prin H.G 
1080 din 05.09.2003 

Original, cu semnătură şi stampila 
participantului, se îndeplineşte conform 
anexei nr.2 la Normele metodologice 
privind organizarea şi desfăşurarea 
formării profesionale a şomerilor. 

Obligatoriu 

13. Declaraţii privind conduita etică şi 
neimplicarea în practice frauduloase şi de 
corupere 

Original cu semnătură şi ştampila 
participantului. 

Obligatoriu 

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita 
clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Munca 

a raionului Soroca 

b) Adresa: str.V. Alecsandri, 2 

c) Tel : 0230-23066 

d) Fax: 0230-22302 

e) E-mail: lora.ghimpu@anofm.md 
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f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Lora Ghimpu specialist superior 

9. întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi 

întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei 

responsabile şi urmează a fi prezentate: 

- pînă la: [ora exactă] 10.00 

- pe: [data] 19.02.2018 (14 zile). 

- pe adresa: Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Soroca . 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

lO.Criteriul de atribuire este: Va fi considerată cîşt igătoare oferta cea mai 

avantajoasă e c o n o m i c . 

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile. 

12.Garanţia pentru ofertă: Nu se cere. 

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 0.00%. 

în formă de: 

- Garanţie bancară sau 

- Transfer bancar. 
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota 

"Garanţia pentru ofertă la cererea ofertelor de preţuri nr. din 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezoreria! [indicaţi]; 

(f) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi]. 

i3.Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri 
se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la 
adresa : Agenţia Naţionala pentru Soluţionarea Contestaţiilor; 
Adresa: тип. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.ll), MD 2004; 
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1 3 5 6 0 0 J e L ^ g 

conform următoarelor detalii: 

Ex. L.Ghimpu 
Tel. 0230-22302 

Conducătorul grupului de lucru: 
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