Anexa nr.1
la REGULAMENTUL
privind procedurile de achiziţii ale bunurilor,
lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

INVITAȚIE
de participare la Concursul (Nr.6/2019) pentru achiziționarea a 2000 m2 de mochetă
destinată spațiilor comerciale
Denumirea autorității contractante: S.A.„Loteria Națională a Moldovei”;
Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfășurării concursului):
Oferta se adresează S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și se prezintă la adresa mun.Chişinău,
bd.Ștefan cel Mare, 65, of.820 în plic sigilat, cu mențiunea “Concurs (Nr.6/2019) pentru
achiziționarea a 2000 m2 de mochetă destinată spațiilor comerciale”.
Date de contact: mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare, 65, of.820, tel.022 855 300,
contact@lnm.md.
Obiectul achiziției: Obiectul achiziției în constituie 2000 m2 de mochetă, cu posibilitatea
selectării și/sau modificării variantelor coloristice și de model.
Cerinţele generale faţă de bunurile/lucrările/serviciile solicitate: Mochetă destinată
spațiilor comerciale, rezistentă la uzură, confecționată din materiale antistatice.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): vor fi examinate doar ofertele
prezentate până la 21 mai 2019, ora 10:00.
Data/ora și locul desfășurării concursului/deschiderii ofertelor: Ofertele vor fi deschise
pe data de 21 mai 2019, ora 13:00. Locul deschiderii ofertelor: mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare,
65, of.820.
Criteriile de evaluare a ofertelor: Evaluarea şi selectarea ofertelor se va efectua de către
Grupul de lucru pentru achiziții al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, luând cumulativ în calcul:
a)
b)
c)
d)

Prețul pentru m2;
Disponibilitatea stocului sau a termenilor de livrare;
Corespunderea cu cerințele înaintate;
Perioada de garanție pentru produs.

Termenul și condițiile de livrare a bunurilor / executare a lucrărilor / prestare a
serviciilor: Livrarea bunurilor se va face nu mai târziu de 01 iulie 2019.
Valuta şi modul de achitare: Achitarea se va face în Lei moldovenești.
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
Documentele de calificare ale ofertanților:
1. Oferta care conține detalii despre produs (cu eventuale mostre ale produsului);
2. Extrasul de la Camera Înregistrării de Stat/Agenția Servicii Publice;
3. Acte care atestă competența și experiența companiei.
Semnătura_______________
L.Ș

„APROB”
Vadim HÎNCU,
Director general
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
/

/

07 mai 2019

CAIET DE SARCINI
pentru achiziționarea a 2000 m2 de mochetă
destinată spațiilor comerciale
1. Descriere generală
S.A. „Loteria Națională a Moldovei” este persoană juridică care își desfășoară activitatea
sa conform prevederilor Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acţiuni, Legii nr. 291
din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și a altor acte
legislative.
În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.291 din 16.12.2016 cu privire la
organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, organizarea și desfășurarea activității în domeniul
jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția întreținerii cazinourilor, constituie
monopol de stat. Gestionarea activității în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de
stat este realizată de către stat prin intermediul S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.
Articolul 6 din Legea 291/2016 statuează ca fiind activitate în domeniul jocurilor de noroc:
a) întreținerea cazinourilor;
b) organizarea și desfășurarea loteriilor;
c) organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești;
d) organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive;
e) organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.
Prin Hotărîrea nr. 639 din 14 august 2017, Guvernul Republicii Moldova a aprobat
obiectivele și condițiile parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea activităților S.A. „Loteria
Națională a Moldovei”, precum și cerințele generale privind selectarea partenerului privat.
Obiectivul general al parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea activităților S.A.
„Loteria Națională a Moldovei” constând în modernizarea şi extinderea activităților din domeniul
jocurilor de noroc prin atragerea investițiilor private, a celor mai bune practici și know-how,
asigurând reducerea riscurilor sociale legate de activitatea din domeniu și majorarea încasărilor la
bugetul public (termenul contractelor de parteneriat public-privat urmând să fie de cel puțin 15
ani).
La 23 aprilie 2018, Agenţia Proprietăţii Publice, în calitate de partener public și
S.A.„Loteria Națională a Moldovei”, în calitate de partener de proiect, au semnat, cu companiile
Novo Gaming M Tehnologies GmbH și NGM SPC Limited, contracte separate de parteneriat
public-privat, sub formă de contracte de societate civilă, în vederea dezvoltării activităților Loteriei
Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive,
inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice și, respectiv, din sectorul automatelor
de joc cu câștiguri bănești. Acest fapt presupune o rețea de Săli cu automate de joc cu câștiguri

bănești, cu acoperire națională. După identificarea spațiilor și efectuarea lucrărilor de reparație,
sălile vor fi dotate cu mochetă, rezistentă la un flux sporit de cetățeni/clienți.
2. Cerinţele faţă de bunurile/lucrările/serviciile solicitate :
Formă de livrare: role 300 – 400 cm;
Clasă trafic: 32 – trafic intens/moderat;
Rezistență la foc: Bfl-s1 / Cfl-s1;
Profil antistatic: <2 kV;
Tip suport: Cauciuc sau plasă de fibră de sticlă;
Compoziție fir: Poliamidă 100 %;
Înălțime fir: 4,0-5,0 mm
Înălțime totală: 6,0-7,5 mm;
Densitate fir: 600-700 g/m2;
Aspect fir: Plușat.
3. Evaluarea şi selectarea ofertelor
3.1 Evaluarea şi selectarea ofertelor se va efectua de către Grupul de lucru pentru achiziții
al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” având la bază prevederile Regulamentului privind
procedurile de achiziție ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea S.A.„Loteria
Națională a Moldovei”, aprobat de Consiliul Societății la 10 martie 2016, cu modificările și
completările ulterioare, ținând cont de informația expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul:
⎯ Prețul pentru m2 (având prioritate oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic) ;
⎯ Disponibilitatea stocului sau a termenilor de livrare;
⎯ Corespunderea cu cerințele înaintate;
⎯ Perioada de garanție pentru produs.
3.2 În caz de necesitate, în vederea stabilirii tuturor detaliilor, membrii Grupului de lucru
pot solicita informații suplimentare de la ofertanți.
4. Alte condiţii
4.1 Oferta se adresează S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și se prezintă la adresa
mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare, 65, of.820 în plic sigilat, cu mențiunea “Concurs (Nr.6/2019)
pentru achiziționarea a 2000 m2 de mochetă destinată spațiilor comerciale”.
4.2 Informația privind lansarea concursului şi termenul indicat de prezentare a scrisorii de
înaintare a ofertei de participare la concurs este efectuată public de către S.A. „Loteria Națională
a Moldovei” în modul stabilit şi conform Regulamentului, prin plasarea pagina web oficială
www.lnm.md.
Astfel, vor fi examinate ofertele prezentate până la 21 mai 2019, ora 10:00. În cazul în
care, scrisoarea parvine după termenul indicat, aceasta este respinsă, fără a fi examinată.
4.3 Valabilitatea ofertei 30 zile.
Membrii grupului de lucru pentru achiziții:

