Secțiunea III: Lista de Cerințe
Termenii de Referință
Termenii de Referință pentru procurarea serviciilor de amenajare a unui mini-parc în curtea
blocurilor de pe str. Porumbescu 3, 5, 7 și str. Alexandru cel Bun 32
1. Context
Cartierele Centru și Tineretului din mun. Ungheni numără peste 19 000 locuitori din numărul
total de 38 804 de locuitori și au o infrastructură degradată (trotuare, căi de acces în curțile
blocurilor de locuit, iluminat public învechit, zone de odihnă și agrement învechite, nedotate
și/sau dotate necorespunzător etc.).
Problema amenajării curţii interioare ale blocurilor de locuințe de pe străzile Porumbescu 3, 5,
7, aflată în periferie la intersecția Cartierelor Centru și Tineretului, este o problemă acută ce
persistă de mai mult timp. Autoritățile publice locale, în măsura posibilităților bugetare au
intervenit ori de câte ori a fost nevoie. Totuși, bugetul local nu poate acoperi necesitățile și
problemele existente în acest sector. În acest sens, deja de o bună perioadă de timp, se caută
resurse alternative pentru soluționarea problemelor de îmbunătățire a calității locuirii. În
opinia noastră, amenajarea curţilor blocurilor de locuinţe prin soluţii moderne, atât din punct
de vedere al infrastructurii pentru odihnă şi agrement, spaţii verzi, cât si din punct de vedere
al amenajării acestora duce intrinsec la creşterea gradului de confort al locuitorilor, creşterea
atractivităţii curţii, amenajarea estetică adecvată şi nu în ultimul rând la stoparea fenomenului
de degradare a mediului înconjurător. Modernizarea infrastructurii curții prin utilizarea
eficientă a resurselor energetice regenerabile va contribui esențial și la eficentizarea costurilor
pentru iluminatul public. Pentru a asigura durabilitate și siguranță investițiilor făcute privind
dotarea curții blocurilor de locuințe situate pe str. Porumbescu 3, 5, 7 din municipiul Ungheni
cu mobilier stradal, amenajarea spațiilor verzi, plantarea unui mini-parc, instalarea unei stații
fotovoltaice va funcționa un sistem video de monitorizare. Pentru promovarea unui mediu
sănătos de viață utilizând tehnologii energetice inovative/surse energetice regenerabile va fi
produs și difuzat un spot video și va fi organizat un târg-expoziție a proiectelor implementate.
2. Obiectul serviciilor
Asociaţia Obştească "Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă" (CRDD) este o asociație
obștească ce promovează valorile europene, contribuie la creșterea şi consolidarea capacității
autorităților publice locale, societății civile, la facilitarea procesului de implicare a cetățenilor
în politicile de dezvoltare durabilă locală pentru îmbunătățirea calității vieții comunităților.
Asociația este de mult timp un actor și partener activ al Primăriei mun. Ungheni.
În cadrul proiectului "Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni",
finanțat de GEF SGP, UNDP, Solidarity Fund și co-finanțat de Primăria Ungheni, CRDD își
propune să amenajeze un mini-parc în curtea blocurilor de locuințe situate pe str. Porumbescu
3, 5, 7 și str. Al. cel Bun 32 din municipiul Ungheni.
În acest scop, AO CRDD a elaborat acești Termeni de Referință pentru procurarea serviciilor de
amenajare a unui mini-parc în curtea blocurilor de pe str. Porumbescu 3, 5, 7 și str. Alexandru
cel Bun 32.
3. Conținutul și cerințele față de servicii
Rezultate aşteptate
Compania selectată va realiza următoarele activităţi generale:
1. Oferirea materialelor pentru amenajarea spațiilor verzi.

Serviciile vor fi oferite conform condiţiilor solicitate de AO Centrul Regional de Dezvoltare
Durabilă stipulate în prezentul document şi în baza contractelor semnate între părţi în cadrul
proiectului „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni”, finanțat de
Facilitatea Globală de Mediu.
Criterii de eligibilitate a companiei:
•
Experienţă în amenajarea spațiilor verzi
•
Existenţa unui portofoliu de activități similare în domeniu
•
Experienţa de lucru cu Administrații Publice Locale, organizaţii internaţionale,
organizații neguvernamentale va pezenta un avantaj în procesul de selectare.
Obiectul cererii ofertelor de prețuri/Licitației
1. În cadrul prezentei Cereri a ofertelor de prețuri se solicită servicii de oferire a
materialelor pentru amenajarea spațiilor verzi.
Nr Simbol norme și
d/r Cod resurse

1
2
3

TsH91A
TsH91B
pret de piata

4

08-02-369-2
5

TsH24C

6

TsH30A
7

TsH05A
8

TsH09A

Denumire lucrare

Instalare bănci pe 2 picioare (model bancă
anexat)
Instalare urne (model urnă anexat)
Procurare și instalare stâlpi de iluminat
Corp de iluminat instalat în afara clădirilor,
cu becuri de luminescență (de tip LED 20 W)
Plantări puieți de arbori cu balot
Plantare flori și plante până la 15 cm
înălțime în teren
Așternerea uniformă a stratului de pământ
vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de
20%, cu păstrarea structurii, în straturi de
10 cm grosime
Semănarea gazonului pe suprafețe
orizontale sau în pantă sub 30%

Unitatea de
măsură

Volum

buc

10,0000

buc

10,0000

buc

8,0000

buc

8,0000

buc

30,0000

100 buc

1,8000

m2

500,0000

100m2

39,8000

Cerinte:

Compania trebuie să aibă capacitatea de a furniza serviciile necesare, de a-şi îndeplini
activităţile şi de a-şi atinge obiectivele prevăzute la standardele impuse, în intervalul de timp
stabilit.
Pe toată durata de implementare a contractului, Compania contractată va lua toate măsurile
necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate
şi obiectivitate a activităţilor contractuale. Compania se angajează să cunoască foarte bine şi
să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului.
Facilităţi oferite de către Autoritatea Contractantă
AO Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă va oferi companiei contractate capacitatea
managerială şi de expertiză necesară pentru buna derulare şi implementare a contractului,
constând în:
1.
sprijin tehnic prin contribuţia experţilor proprii la realizarea obiectivelor propuse prin
prezentul contract;
2.
acces la sursele de informare și baza de date tehnice disponibile, etc.
Data de începere şi perioada de execuţie a contractului
Contractul va incepe efectiv după data semnării acestuia de către AO Centrul Regional de
Dezvoltare Durabilă şi Prestator, iar execuţia sa va începe la data notificării din partea AO
Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, nu mai târziu de 5 zile după semnare.
Durata contractului este de aproximativ 1,5 luni.
Pretul contractului și modalitatea de plată
Preţul contractului va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia contractului.
Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
Plata se va efectua integral după desfășurarea târgului.
Transferul către prestatorul de servicii va fi efectuat în lei moldoveneşti (MDL), conform ratei
de schimb a Băncii Naționale din Republica Moldova la data transferului.
Specificații servicii și Tabelul de Date Comparative:

Nr.

1.1

Cerințele minime ale ONG
Centrul Regional de
Dezvoltare Durabilă
Amenajare
mini-parc
în
curtea blocurilor de pe str.
Porumbescu 3, 5, 7 și str.
Alexandru cel Bun 32

Cantitate

1
eveniment

Oferta este
conformă?
Ofertantul să
completeze
☐ Da ☐ Nu

Detaliile despre
bunurile/serviciile oferite.
Ofertantul să completeze
Introduceți detaliile
bunurilor/serviciilor oferite,
inclusiv specificațiile și
marca/modelul oferit, dacă este
cazul

Cerințe privind livrarea și Tabelul de Date Comparative:

Cerințele ONG Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă
Timpul de
livrare
Centrul
Regional de
Dezvoltare
Durabilă de a
varia
cerințele

Ofertantul trebuie să livreze bunurile/serviciile timp
de 1,5 luni din momentul semnării Contractului.
În momentul atribuirii Contractului, ONG-ul Centrul
Regional de Dezvoltare Durabilă își rezervă dreptul de
a varia cantitatea de servicii asociate specificate mai
sus, cu condiția ca aceasta să nu depășească +/- 20%,
fără nici-o modificare a prețurilor unitare sau a altor
termeni și condiții ale CdO.

Oferta este
conformă?
Ofertantul
să
completeze

Detalii
Ofertantul să
completeze

☐ Da ☐ Nu

Inserați detalii

☐ Da ☐ Nu

Inserați detalii

