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  ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziţionarea Serviciilor de asigurare 

(se indică obiectul achiziţiei) 

prin procedura de achiziţie Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziţie) 

 

1. Denumirea autorităţii contractante:  Instituţia Publică “Serviciul Naţional de Management al 

Frecvenţelor Radio” (SNMFR) 

2. IDNO: 1003600042163 

3. Adresa: mun. Chişinău, or. Durlești, str. Dimo 22/20 

4. Numărul de telefon/fax: 022 785742 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: e-mail: achizitii@snfr.md, www.snfr.md   

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 

atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.snfr.md   

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă 

formă de achiziţie comună): 

 SNMFR este o instituţie publică la autogestiune în care Ministerul Economiei şi Infrastructurii are 

calitatea de Fondator, responsabilă de ţinerea evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor şi 

frecvenţelor radio, în scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio şi al asigurării 

compatibilităţii electromagnetice. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe 

la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 

/servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 
Denumirea bunurilor U/M Cant. 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referinţă 

Valoarea 

estimată (se va 

indica pentru 

fiecare  lot în 

parte)     lei (fără 

TVA) 

      Lot 1: 

1. 66514100-0 

Asigurarea automobilelor 

CASCO și a echipamentelor 

suplimentare – stațiilor mobile 

de radiomonitoring montate pe 

automobile, asigurarea 

echipamentelor portabile de 

radiomonitoring 

 unitate 17 

Conform caietului de 

sarcini 

 

   535 253,43 

        Lot 2: 

2. 66515200-5 

Asigurarea stațiilor fixe de 

radiomonitoring, setului de 

echipamente utilizate pentru 

evaluarea conformității 

produselor și instalațiilor 

tehnice 

 unitate 17 

Conform caietului de 

sarcini 

 

238 897,30 

  TOTAL:    774 150,73 

 

mailto:achizitii@snfr.md
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9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se 

va selecta): Pentru mai multe loturi; 

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

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi:   12 luni din momentul perfectării 

poliței de asigurare 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 2021- 2022 

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

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică 
                                                                                                                      (indicaţi 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 aplică  
(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative) 

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

eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) 

cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):  

Nr. 

d/o 

Denumirea 

documentului/cerinţei 

Mod de demonstrare a 

îndeplinirii cerinţei: 

Obligativi

tatea 

1. DUAE Formularul standard al DUAE  - 

original, semnat electronic 

 obligatoriu 

2. Formularul Ofertei F 3.1 Formularul F 3.1 completat - original, 

semnat electronic   

obligatoriu 

3. Specificaţiile tehnice (F 4.1) Formularul F 4.1 - original completat 

și semnat electronic  

obligatoriu 

4. Specificațiile de preț (F 4.2) Formularul F 4.2 - original completat 

și semnat electronic 

obligatoriu 

5. Garanția pentru ofertă  Copie  confirmata  prin semnătură 

electronică a operatorului economic 

obligatoriu 

6. Certificat de efectuare sistematică 

a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

eliberat de Inspectoratul Fiscal 

Copie  confirmata  prin semnătură 

electronică a operatorului economic 

obligatoriu 

7.  Extras din Registrul de stat Copie  confirmata  prin semnătură 

electronică a operatorului economic 

obligatoriu 

8. Certificat de atribuire a contului 

bancar 

Copie  confirmata  prin semnătură 

electronică a operatorului economic 

obligatoriu 

9. Licență de activitate valabilă fără 

careva prescripții sau limitări la zi 

impuse de CNPF  

Copie  confirmata  prin semnătură 

electronică a operatorului economic 

obligatoriu 

10.  Ultimul Raport publicat de CNPF 

până la data depunerii ofertei (cu 

indicarea ratei de solvabilitate, 

coeficientului de lichiditate și a 

profitului) 

Copie  confirmată prin semnătură 

electronică a operatorului economic 

obligatoriu 

11.  Program de asigurare  
(de indicat toate riscurile care pot fi 

acoperite, riscuri excluse din asigurare, 

franșize, limita de despăgubire pe 

eveniment, termenul de plata a 

despăgubirilor) 

Original confirmat prin semnătură 

electronică a operatorului economic 

obligatoriu 
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16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al 

procedurii negociate), după caz  Nu se aplică 

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu se aplică 

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu sunt 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț  

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 

ponderile lor:  

           
Factorii de evaluare a ofertelor : 

Preţul achiziţiei - prima de asigurare anuală totală -  50% ; 

Factori de calitate - caracteristici tehnice  -   50 %. 

Total   -      100% 

Aplicarea algoritmului de calcul 

Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei : 

      P(total) = P(financiar)*F% + P(tehnic)*T%,  în care : 

      F%  reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului financiar = 50%  ; 

      T%   reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului  tehnic   = 50%  . 

 

A. Punctajul financiar se acordă astfel: 

a) pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile oferite se acordă – 50 puncte ; 

b) pentru alt preţ decît cel prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel : 

                  Pn (financiar) = (preţ minim/preţ n) x 50. 

              Notă: rezultatul împărţirii se rotunjește până la sutimi (2 cifre după virgulă). 

 

B. Punctajul tehnic reprezintă suma punctelor ce se acordă pentru următorii factori de 

evaluare, după cum urmează : 

1. Mărimea coeficientului de lichiditate  al Companiei de asigurări (din ultimul Raport   

publicat de CNPF până la data evaluării ofertelor). 

   a) Pentru cel mai mare coeficient (Cl.max) se acordă –25 puncte; 

     b) Pentru celelalte oferte punctajul se acordă conform formulei: 

               Pn1 = (Cl.n /Cl.max) x 25. 

                     Cl.n- coeficientul de lichiditate a ofertantului evaluat. 

 

2. Nivelul ratei de solvabilitate  al Companiei de asigurări (din ultimul Raport publicat de CNPF 

până la data evaluării ofertelor). 

    a) Pentru cea mai mare rată de solvabilitate  (Rs.max) se acordă – 25 puncte, 

    b) Pentru celelalte oferte punctajul se acordă conform formulei: 

               Pn 2= (Rs.n /Rs.max) x 25. 

    Rs.n – Rata de solvabilitate  a ofertantului evaluat. 

 

    Punctajul tehnic total :   Pn (tehnic) = Pn.1+ Pn.2 

           

    Punctajul total al fiecărei oferte se calculează astfel: P(total) = P(financiar)x0.5 + P(tehnic)x0.5 

 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 

- pe: [data] conform SIA RSAP 

 

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 
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23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

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

       Ofertele întârziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia 

cazului când 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 şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii 

Europene: Nu se aplică 
        (se specifică denumirea proiectului şi/sau programului) 

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:  

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

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

29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

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

cazul): Nu se aplică 

30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor    viitoare: 

Nu se aplică 

31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel 

de anunţ: nu se aplică 

32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 15.04.2021 

33. În cadrul procedurii de achiziţie 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 

plăţile electronice da 

 

34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei 

Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informaţii relevante: ----- 

 

 

 

     Conducătorul grupului de lucru: Elena TODICA _____________________________                                         
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