ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 17/04917 din 29.12.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Licitaţie publică
Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2018
80530000-8

Data publicării anunțului de intenție:

Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 104 din 29.12.2017.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2018"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:
Listă: Servicii şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Unitatea de
măsura

1.1

servicii de formare profesională
80530000-8 vînzător

Bucată

1.2

80530000-8 lăcătuș-electromontator

Bucată

1.3

Bucată

1.4

80530000-8 lăcătuș la repararea și întreținerea sistemelor
de ventilație și condiționare a aerului
80530000-8 electrogazosudor

1.5

80530000-8 electrogazosudor-montator

Bucată

1.6

80530000-8 electrician-electronist auto

Bucată

1.7

80530000-8 mecanic auto

Bucată

1.8

80530000-8 vopsitor auto

Bucată

1.9

80530000-8 brutar

Bucată

1.10

80530000-8 cofetar

Bucată

1.11

80530000-8 cofetar (perfecționare)

Bucată

1.12

80530000-8 confecționer articole de marochinărie

Bucată

1.13

Bucată

1.14

80530000-8 croitor confecționer îmbrăcăminte după
comandă
80530000-8 cusător (industria ușoară)

1.15

80530000-8 cusătoreasă (industria confecțiilor)

Bucată

1.16

Bucată

1.18

80530000-8 asamblor-montator profile aluminiu și geam
termopan
80530000-8 lăcătuș-electrician la repararea utilajelor
electrice
80530000-8 fierar betonist

1.19

80530000-8 lăcătuș-instalator tehnica sanitară

Bucată

1.20

80530000-8 pietrar-zidar

Bucată

1.21

80530000-8 placator cu plăci

Bucată

1.17

Bucată

Bucată

Bucată
Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.00 codul profesiei-416003, durata
studiilor-432 ore/3 luni
1.00 codul profesiei-713011, durata
studiilor- 720 ore/5 luni
1.00 codul profesiei-713013, durata
studiilor-432 ore/3 luni
1.00 codul profesiei-715004, durata
studiilor-720 ore/ 5 luni
1.00 codul profesiei-715005, durata
studiilor 864 ore/ 6 luni
1.00 codul profesiei-716001, durata
studiilor-720 ore/5 luni
1.00 codul profesiei-716006, durata
studiilor-864 ore/6 luni
1.00 codul profesiei-716008, durata
studiilor-288 ore/2 luni
1.00 codul profesiei-721004, durata
studiilor-432 ore/ 3 luni
1.00 codul profesiei-721008, durata
studiilor-432 ore/3 luni
1.00 codul profesiilor-721008, durata
studiilor-144 ore/1 lună
1.00 codul profesiei-723007, durata
studiilor-432 ore/3 luni
1.00 codul profesiei-723010, durata
studiilor-864 ore/6 luni
1.00 codul profesiei-723011, durata
studiilor-432 ore/3 luni
1.00 codul profesiei-723012, durata
studiilor-432 ore/3 luni
1.00 codul profesiei-732002, durata
studiilor-432 ore/ 3 luni
1.00 codul profesiei-713009, durata
studiilor-720 ore/ 5 luni
1.00 codul profesiei-732011, durata
studiilor-432 ore/3 luni
1.00 codul profesiei-732021, durata
studiilor-864 ore/6 luni
1.00 codul profesiei- 732030, durata
studiilor-432 ore/3 luni -calificare,
144 ore/ 1 lună -perfecționare
1.00 codul profesiei-732031, durata
studiilor-432 ore/ 3 luni
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

1.22

80530000-8 îngrijitor bătrîni la domiciliu

1.23

80530000-8 tîmplar

Bucată

1.00

1.24

80530000-8 zugrav

Bucată

1.00

1.25

80530000-8 îngrijitor bolnavi la domiciliu

Bucată

1.00

1.26

80530000-8 cosmetician

Bucată

1.00

1.27

80530000-8 frizer

Bucată

1.00

1.28

80530000-8 manichiuristă

Bucată

1.00

1.29

80530000-8 pedichiuristă

Bucată

1.00

1.30

80530000-8 barman

Bucată

1.00

1.31

80530000-8 bucătar

Bucată

1.00

1.32

80530000-8 bucătar (perfecționare)

Bucată

1.00

1.33

80530000-8 chelner (ospătar)

Bucată

1.00

1.34

80530000-8 conducător încărcător

Bucată

1.00

1.35
1.36
1.37
1.38

80530000-8
80530000-8
80530000-8
80530000-8

Bucată
Bucată
Bucată
Bucată

1.00
1.00
1.00
1.00

1.39
1.40

contabilitate
contabilitate (perfecționare)
management (bazele antreprenoriatului)
management (bazele antreprenoriatului) perfecționare
80530000-8 comerț (agent comercial)
80530000-8 calculatoare (bazele utilizării calculatorului)

Bucată
Bucată

1.41
1.42

80530000-8 secretariat și muncă de birou (secretar)
80530000-8 tehnologii informaționale

Bucată
Bucată

1.43

Bucată

1.44

80530000-8 tehnologii informaționale (designer pagini
web)
80530000-8 pedagogie preșcolară

1.45

80530000-8 medicină (asistent medical)

Bucată

1.46

80530000-8 tencuitor

Bucată

1.47

80530000-8 strungar

Bucată

1.48

80530000-8 confecționer cablaje auto

Bucată

1.49

80530000-8 lăcătuș-reparator la instalațiile tehnologice

Bucată

1.50

80530000-8 sudor mase plastice

Bucată

1.51

80530000-8 vulcanizator

Bucată

1.52

80530000-8 cizmar-confecționer încălțăminte la comandă

Bucată

1.00 durata studiilor- 288 ore/ 2 luni
1.00 durata studiilor- 288 ore/ 2 luni calificare, 144 ore/ 1 lunărecalificare
1.00 durata studiilor-576 ore/ 4 luni
1.00 durata studiilor - 144 ore/ 1 lunăperfecționare
1.00 durata studiilor - 144 ore/ 1 lună perfecționare
1.00 durata studiilor - 150 ore/ 1 lună perfecționare
1.00 durata studiilor -144 ore/ 1 lunăperfecționare
1.00 codul profesiei-732036, durata
studiilor-432 ore/3 luni- calificare,
144 ore/1 lună - perfecționare
1.00 codul profesiei-715019, durata
studiilor- 864/6 luni- calificare, 144
ore/1 lună- perfecționare
1.00 codul profesiei-715003, durata
studiilor-576 ore/4 luni
1.00 codul profesiei-715013, durata
studiilor-720 ore/5 luni
1.00 codul profesiei-722010, durata
studiilor-432 ore/ 3 luni
1.00 codul profesiei-722018, durata
studiilor-288 ore/2 luni
1.00 codul profesiei-723004, durata
studiilor-720 ore/ 5 luni

Bucată

1.00

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
codul profesiei-921001, durata
studiilor-144 ore/1 lună -calificare,
72 ore/ 0,5 luni - perfecționare
codul profesiei-732037, durata
studiilor-432 ore/3 luni
codul profesiei-732039, durata
studiilor-432 ore/ 3 luni - calificare,
144 ore/ 1 lună- perfecționare
codul profesiei-921002, durata
studiilor-288 ore/ 2 luni- calificare,
72 ore/ 0,5 luni- perfectionare
codul profesiei-1012002, durata
studiilor-576 ore/4 luni
codul profesiei-1012003, durata
studiilor-864 ore/6 luni
codul profesiei-1012004, durata
studiilor-288 ore/ 2 luni
codul profesiei -1012005, durata
studiilor -288 ore/2 luni
codul profesiei-1013001, durata
studiilor-288 ore/ 2 luni
codul profesiei-1013002, durata
studiilor -720 ore/ 5 luni
codul profesiei-1013002, durata
studiilor -144 ore/ 1 lună
codul profesiei - 1013004, durata
studiilor -432 ore/ 3 luni- calificare,
144 ore/ 1 lună - perfecționare
codul profesiei -1041003, durata
studiilor-432 ore/3 luni recalificare
durata studiilor - 864 ore/ 6 luni
durata studiilor -144 ore/ 1 lună
durata studiilor- 288 ore/ 2 luni
durata studiilor -144 ore/ 1 lună
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Nr. d/o
1.53

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

80530000-8 cizmar-reparator

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 codul profesiei- 723006, durata
studiilor-432 ore/ 3 luni

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului 2018
Nu se aplică
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

5

Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)
Planuri de învățămînt și programe de studii

6

Demers

7

Date despre ofertant

8

Oferta

9

Devize de cheltuieli

10

Baza tehnico-materială și metodico-didactică

11

Date despre cadrele didactice

2
3

4

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Planurile de învățămînt și programele de studii pentru
instruirea teoretică și practică pentru fiecare
profesie/meserie, program de formare profesională pe
specialități, aprobate de către Ministerul Educației,
Culturii si Cercetarii și coordonate cu Ministerul
Sanatatii, Muncii si Protecției Sociale ( copiile
confirmate prin aplicarea ștampilei și semnăturii
Participantului).
Un demers, semnat de directorul (administratorul)
operatorului economic, adresat șefului Agenției pentru
Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău cu
descrierea scopului și posibilităților de realizare a lui,
precum și că procesul de instruire corespunde
Regulamentului privind modul de organizare a formării
profesionale a şomerilor aprobate prin HG Republicii
Moldova nr.1080 din 05.09.2003 şi Normele
metodologice privind organizarea şi desfăşurarea
formării profesionale a şomerilor aprobate prin ordinul
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale a Familiei
nr.42/1 din 13.03.2012 şi Ministerul Educaţiei nr. 135
din 13.03.2012, cu modificări și completări.
Date despre ofertant, confirmate prin semnătura și
ștampila Participantului.
Oferta, confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei. Oferta se prezintă într-un singur exemplar,
în plic sigilat.
Devizele de cheltuieli (cu descifrările pe aliniate)
pentru formarea profesională a șomerilor pentru fiecare
profesie/meserie și program de formare profesională pe
specialități, cu aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului - Anexa nr.2 la Normele metodologice
privind organizarea și desfășurarea formării
profesionale a șomerilor.
Informație privind baza tehnico-materială și metodicodidactică a ofertantului, informații despre deținerea
căminului pentru cursanți- după caz, inclusiv privind
capacitatea operatorului economic de organizare a
cursurilor de formare profesională pentru șomeri în
fiecare profesie/meserie sau program de formare
profesională, capacitatea de cazare a șomerilor în
cămin pe perioada instruirii - în caz de deținere a
căminului.
Date despre cadrele didactice, ce vor fi implicate în
procesul de formare profesională a șomerilor, cu
specificarea meseriei/profesiei sau programului de

Da

Da

Da
Da

Da

Da

Da
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Nr. d/o
12

13

14

15

16
17

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

formare profesională pe specialități .
Contracte cu agenții economici privind organizarea
practicii în producție a cursanților (copii, confirmate
prin aplicarea ștampilei și semnăturii)
Certificat de înregistrare a întreprinderii
Certificat de înregistrare a întreprinderii ( copia
originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei)
Certificat de atribuire a contului bancar
Certificat de atribuire a contului bancar (copia
originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei).
Efectuarea regulată a plății impozitelor și contribuțiilor Certificat privind efectuarea regulată a plății
de asigurare
impozitelor și contribuțiilor de asigurare (IFS) -(copia
originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei)
Raport financiar
Raport financiar pentru anul 2016 (copia originalului
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei)
Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
Prezentarea declarației privind conduita etică și
practici frauduloase și de corupere
neimplicarea în practici frauduloase și de corupere
(confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei).
Contracte cu agenții economici

Obligativitatea
Da

Da

Da

Da

Da
Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:
AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Denumirea autorităţii contractante:
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Varlaam Mitropolit 90
Tel.:
022-222-231
, Fax:
022222231
, E-mail: aofm.chisinau@anofm.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: SCUTELNIC MARIANA, șef secția formare profesională
Setul de documente poate fi primit la adresa: Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.
Întocmirea ofertelor:
Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate
pînă la:
15.02.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Varlaam Mitropolit 90
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
15.02.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Varlaam Mitropolit 90
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu
Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

ŞARBAN SVETLANA

