
Fișa informațională  

a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 13/00887  

pentru achiziția de: Achiziţionarea versiunii actualizate a sistemului de gestiune a 

Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova şi lucrări de 

implementare. Servicii de elaborare a conceptului e-Legislaţie 

Informație generală: 

1.  
Autoritatea contractantă/ Закупающий 

орган:  
Ministerul Justiției al Republicii Moldova  

2.  
Administratorul alocaţiilor bugetare/ 

Распорядитель денежных средств:  
Ministerul Justitiei al Republicii Moldova  

3.  
Sursa alocaţiilor bugetare/ Источник 

финансирования:  
Ministerul Finanțelor  

4.  
Cantitatea necesară/ Необходимое 

количество:  

Cantitatea necesară este indicată în specificația 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziționate. 

Необходимое количество указано в спецификации 

товаров/услуг/работ  

5.  
Denumirea cumpărătorului/ Для кого 

производится закупка:  
Ministerul Justitiei al Republicii Moldova  

6.  
Destinatarul bunurilor / serviciilor / lucrărilor/ 

Получатель товаров/услуг:  
Ministerul Justitiei al Republicii Moldova  

7.  Limba de comunicare/ Язык общения:  De stat  

8.  
Valuta procedurii de achiziţie/ Валюта 

закупки:  
Leu MD  

9.  Condiţii de livrare/ Условия поставки:  DDP - Franco destinație vămuit  

10.  
Termenul de livrare/ Период (дата) 

поставки:  
Lot I- II(poz.2.1,2.2) pînă la 31.12.2013 şi Lot II 

(poz.2.3) în 3 luni de la semnarea contractului  

11.  Condiţii de achitare/ Условия оплаты:  
avans–30% în 15 zile din data semnării contractului şi 

70% după semnarea actului de primire-predare  

12.  
Locul prezentării ofertelor/ Место 

представления оферт:  
mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82  

13.  
Termenul limită de prezentare a ofertelor/ 

Дата /Время окончания приема оферт:  
11.12.2013 10:00  

14.  
Termenul limită de deschidere a ofertelor/ 

Время вскрытия оферты:  
11.12.2013 10:00  

15.  
Locul deschiderii ofertelor/ Место вскрытия 

оферт:  
mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82  

16.  Telefon de contact/ Контактный телефон(ы):  022-20-14-28  

17.  
Taxa de achitare pentru ridicarea 

documentaţiei standard în afara sistemului/ 

Цена документации (вне системы):  
200.00  

18.  
Cuantumul garanţiei pentru ofertă/ Процент 

обеспечения оферты:  
0  

19.  
Cuantumul garanţiei pentru buna execuţie a 

contractului/ Процент обеспечения 

контракта:  
0  

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteriul de evaluare o ofertelor/ Условия 

оценки оферт:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Gradul de lizibilitate a sistemului (User friendly) - 

Posibilitatea de executare intuitiva a proceselor prin 

intermediul unui număr minim de acţiuni ... 10%, (4) 

Experienţa in realizarea de proiecte asemănătoare 

soluţiei achiziţionate ... 5%, I. Evaluarea pentru 

ofertele aferente lotului 1:, (1) Preţul minim ponderat 

... 40%, (2) Nivelul de acoperire a restului 20% din 

business proces, neobligatorii conform cerinţelor, de 

sistemul prototip ... 20%, (5) Experienţa generală a 

companiei în gestiunea proiectelor mari ... 5%, (6) 

Integrarea cu soluţiile şi tehnologiile beneficiarului ... 

10%, (7) Experienţa echipei ... 5%, (8) Experienţa şi 

capacităţi specifice ... 5%, ......., II. Evaluarea pentru 

ofertele aferente lotului 2:, (2.1) Preţul minim ponderat 



al ofertei ... 40%, (2.2) Descrierea soluţiei propuse şi a 

planului de executare a lucrărilor ... 15%, (2.3) 

Experienţa in realizarea de proiecte asemănătoare ... 

20%, (2.4) Nivelul de calificare ... 20%, (2.5) 

Recomandări ... 5%  

 

Informație suplimentară:  

1a.  
Starea curentă a procedurii de achiziţie/ 

Текущий статус торгов:  
Primirea ofertelor  

2a.  
Data deschiderii procedurii de achiziţie/ Дата 

открытия торгов:  
11.12.2013  

3a.  
Numărul Buletinului Achiziţiilor Publice / 

Номер бюллетеня:  
93  

4a.  
Data Buletinului Achiziţiilor Publice/ Дата 

бюллетеня:  
26.11.2013  

5a.  Perioada bugetară/ Бюджетный период:  2013, 2014  
6a.  Contul bancar pentru achitarea taxei de 

ridicare a documentaţiei standard în afara 

sistemului/ Счет оплаты документов:  

Cont de decontare: 3359502 

Banca: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 

Cont trezorerial: 440115101013102  
7a.  Contul bancar de achitare a garanţiei pentru 

ofertă/ Счет гарантии оферты:  
Cont de decontare: 3359502 

Banca: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 

Cont trezorerial: 461300000013101  
8a.  Contul bancar de achitare a garanţiei de bună 

execuţie a contractului/ Счет гарантии 

контракта:  

Cont de decontare: 3359502 

Banca: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 

Cont trezorerial: 461300000013101  

9a.  
Documente de calificare/ Представляемые 

документы:   
 

 

Nr. 

d/o  
Denumirea documentului  

Mențiunea privind 

obligativitatea  

Cerințe suplimentare față de 

document  

1.  Formularul ofertei (F.3.1)  DA  

original - confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului  

2.  
Formular informativ despre 

ofertant (F.3.3)  
DA  

original - confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului  

3.  

Declaraţia privind conduita 

etică şi neimplicarea în practici 

frauduloase şi de corupere 

(F3.4)  

DA  

original – confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului  

4.  
Lista bunurilor şi graficul 

livrării (F4.1)  
DA  

original - confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului  

5.  
Specificaţii tehnice şi preţ 

(F4.3)  
DA  

original - confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului  

6.  
Certificat de înregistrare a 

întreprinderii  
DA  

copie – emis de Camera 

Înregistrării de Stat, confirmată 

prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei Participantului 

(aplicabil doar pentru lotul 1)  

7.  
Certificat de atribuire a 

contului bancar  
DA  

copie – eliberat de banca 

deţinătoare de cont, confirmată 

prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei Participantului  



8.  

Certificat de efectuare 

sistematică a plăţii impozitelor, 

contribuţiilor  

DA  

copie – eliberat de 

Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului - 

conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al 

Republicii Moldova)  

9.  Ultimul raport financiar  DA  

copie – confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului (aplicabil doar 

pentru lotul 1)  

10.  

CV-ului colaboratorilor 

prestatorului care vor executa 

proiectul / asigura suportul  

DA  

original – confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului  

11.  

Certificat ce confirmă că 

ofertantul este partener 

autorizat (în cazul livrării unei 

soluţii care este proprietate a 

unei companii terţe)  

DA  

copie – confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului (aplicabil doar 

pentru lotul 1)  

12.  

Descrierea cerinţelor tehnice 

minime şi optime pentru 

funcţionarea soluţiei în 

configuraţia solicitată  

DA  
confirmată prin semnătura şi 

ştampila Participantului  

13.  

Documentele obligatorii 

specificate in documentele 

Termeni de Referinţă  

DA  
confirmate prin semnătura şi 

ştampila Participantului  

14.  
Descrierea generală a soluţiei 

oferite  
DA  

descrierea trebuie să fie 

suficient de explicită pentru a 

putea fi stabilite: nivelul de 

corespundere cerinţelor din 

ToR a soluţiei prototip 

existente, etapele proiectului, 

punctele de control şi 

rezultatele aferente, metoda de 

management a proiectului, 

caracterul legal al soluţiilor 

utilizate, asigurarea 

continuităţii, gestiunea 

riscurilor proiectului - 

confirmată prin semnătura şi 

ştampila Participantului  
 

10a.  
Tipul obiectului de achiziţie/ Тип предмета 

торгов:  
Servicii  

11a.  Codul CPV/ Общий код CPV:  72000000-5  

12a.  
Suma estimată a achiziţiei/ Предполагаемая 

сумма закупки:  
2104200.00  

13a.  
Locul ridicării documentaţiei standard în 

afara sistemului/ Место выдачи 

документации:  

str.31 August 1989 nr.82, mun.Chişinău MD 2012 

Ministerul Justiţiei al RM, Ina Dolgopolov, tel/fax: 

022-20-14-28, em: ina.dolgopolov@justice.gov.md  

14a.  

Documente anexate (aprobate de AAP)/ 

Присоединенные документы торгов 

(одобренные АГЗ):  

 
 

 
1.  

DOCUMENTAŢIA-STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice - 

LEX  
33  

2.  TERMENI DE REFERINŢĂ destinat elaborării versiunii  25  

3.  TERMENI DE REFERINŢĂ destinat elaborări iconceptului e-Legislaţie  12  

4.  Secţiunea a 5-a. Formularul de contract  5  
 

 

 

 

 



15a.  Datele autorităţii contractante / Данные закупающего органа :  
IDNO  1006601000118  

Denumirea/Краткое наименование  Ministerul Justiției al Republicii Moldova  

Forma organizatorico-juridică/ 

Организационно-юридическая форма  
Instituţie publică  

Fax/Факс  022201428  

E-Mail  dolgopolov@justice.gov.md  

Cont de decontare/ Расчетный счет  Cont de decontare: 3359502 

Banca: Ministerul Finantelor – Trezoreria 

de Stat 

Cont trezorerial: 440115101013102  
 

Specificația bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziționate: 

Nr. d/o  Cod CPV  Denumire  Descriere/Cerințe suplimentare  Cantitatea  
Un. de 

măsură  

1  
Versiunea actualizată a sistemului de gestiune a Registrului de stat al actelor juridice al 

Republicii Moldova şi lucrări de implementare    

1.1  72212900-8  

Licenţe pentru sistemul de gestiune a 

Registrului de stat al actelor juridice al 

Republicii Moldova – utilizatori autorizaţi  

Specificaţia tehnică este descrisă în documentul 

Termeni de Referinţă privind Achiziţionarea versiunii 

actualizate a sistemului de gestiune a Registrului de 

stat al actelor juridice al Republicii Moldova şi lucrări 

de implementare.  

10.00  buc.  

1.2  72212900-8  

Licenţe pentru sistemul de gestiune a 

Registrului de stat al actelor juridice al 

Republicii Moldova – utilizatori internaut 

(număr nelimitat de utilizatori)  

Specificaţia tehnică este descrisă în documentul 

Termeni de Referinţă privind Achiziţionarea versiunii 

actualizate a sistemului de gestiune a Registrului de 

stat al actelor juridice al Republicii Moldova şi lucrări 

de implementare.  

1.00  set  

1.3  72212900-8  
Servicii de implementare şi configurare a 

soluţie software  

Specificaţia tehnică este descrisă în documentul 

Termeni de Referinţă privind Achiziţionarea versiunii 

actualizate a sistemului de gestiune a Registrului de 

stat al actelor juridice al Republicii Moldova şi lucrări 

de implementare.  

1.00  set  

1.4  72212900-8  Instruirea utilizatorilor beneficiarului  

Specificaţia tehnică este descrisă în documentul 

Termeni de Referinţă privind Achiziţionarea versiunii 

actualizate a sistemului de gestiune a Registrului de 

stat al actelor juridice al Republicii Moldova şi lucrări 

de implementare.  

10.00  buc.  

1.5  72212900-8  Migrarea bazei de date  

Specificaţia tehnică este descrisă în documentul 

Termeni de Referinţă privind Achiziţionarea versiunii 

actualizate a sistemului de gestiune a Registrului de 

stat al actelor juridice al Republicii Moldova şi lucrări 

de implementare.  

1.00  set  

1.6  72212900-8  
Servicii de mentenanţă pentru perioada de 1 

an de zile  

Specificaţia tehnică este descrisă în documentul 

Termeni de Referinţă privind Achiziţionarea versiunii 

actualizate a sistemului de gestiune a Registrului de 

stat al actelor juridice al Republicii Moldova şi lucrări 

de implementare.  

1.00  set  

2  
 

Servicii de elaborare a conceptului e-

Legislaţie     

2.1  72220000-3  Elaborarea conceptului e-Legislaţie  

Specificaţia tehnică este descrisă în documentul 

Termeni de Referinţă privind Achiziţionarea 

serviciului de elaborare a conceptului e-Legislaţie  

1.00  set  

2.2  72220000-3  

Elaborarea termeni de referinţă privind 

elaborarea SIA e-Legislaţie (crearea bazei 

de date on-line privind procesul de elaborare 

a actelor normative (de la stadiul de proiect 

până la cel de act publicat)  

Specificaţia tehnică este descrisă în documentul 

Termeni de Referinţă privind Achiziţionarea 

serviciului de elaborare a conceptului e-Legislaţie  

1.00  set  

2.3  72220000-3  
Servicii de consultanţă pentru perfectarea 

documentelor de achiziţie a soluţiei.  

Specificaţia tehnică este descrisă în documentul 

Termeni de Referinţă privind Achiziţionarea 

serviciului de elaborare a conceptului e-Legislaţie  

1.00  set  

 


