
ANUNT/INVITATIE DE PARTICIPARE
ч ч

la procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preturi 
cu publicare sau fara publicare

[Form atul docum entu lu i nu  va fi m odificat]

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria or.Leova

2. IDNO: 1007601004135

3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziţiei: Lucrări civile la grădiniţă de copii nr. 1 ..Albinuta” din or.Leova r-nul

Leova. Depunerea dosarilor de participare la concurs de selectare a responsabilului 

tehnic.

5. Cod CPV: 45000000-1

6. Data publicării anunţului de intenţie: 14.06.2017

Acest(ă) anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării
7. Lucrări civile la grădiniţă de copii nr.l ..Albinuta” din or.Leova r-nul Leova. Depunerea

dosarilor de participare Ia concurs de selectare a responsabilului tehnic.

8.

[obiectu l achiziţiei] 

conform necesităţilor Primăriei Leova or.Leova
[denum irea  autorită ţii contractante]

(în continuare -  Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

9. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local.

Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de 

recepţie

10. Concursul se repeta din motev ca nu sa acumulat un număr necesar de participant.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr.
d/o

C od C PV D enu m irea  lucrărilor  so lic itate

U nita  
tea de 
m ăsu  

ră

C an titatea

Sp ecificarea  tehnică  
deplină so lic itată , 

S tandard e de 
 referinţă_______

45000000-1

copii nr. 1 „Albinuta” din

or.Leova r-nul Leova.

Depunerea dosarilor de

participare la concurs de

selectare a responsabilului

Proiec
t

C onform  listei 
can tita tilo r de lucrări

tehnic.



12. Contract de achiziţie rezerv at atelierelor protejate.

13. Tipul contractului: De antrepriză.

14. Termenul şi condiţiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni

15. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017

13. Locul executării lucrărilor: Grădiniţă de copii nr.l „Albinuta” din or.Leova

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - 
economic, precum şi ponderile lor:

a)

b) ______________________________________________________________________________

c) ______________________________________________________________________________

17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ
urmă toarele:
Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a 
îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1 C erere de partic ipare  la  concurs pe  num ele 
P rim arului

O rig inal. C onfirm ata  p rin  ap licarea  
sem năturii si ştam pilei 
partic ipan tu lu i.

Da

2 C ertificat de a testare  tehn ico -p ro fesionala  si 
leg itim atia(cop ii)

F orm ularele  3, 5, 7 cu specificaţia  
param etrilo r tehnici so lic ita ţi in 
caietul de sarcini.
O rig inal. C onfirm ata  prin  ap licarea  
sem năturii si ştam pilei 
partic ipan tu lu i.

Da

3 C urricu lum  V itae  (C V ) cu d escrierea  concre ta  
a s tud iilo r/in s tru iirilo r si funcţiile  detinute 
an terio r

C opie. C onfirm ata prin  ap licarea  
sem năturii si ş tam pilei 
participantulu i.

Da

4 L ista  lucră rilo r civ ile supravegheate C opie. C onfirm ata  p rin  ap lica rea  
sem năturii si ş tam pilei 
partic ipan tu lu i.

D a

5 C ertificat de în reg istrare  a în trep rindere i prin 
in term ediul căre ia  se va sem na contractu l de 
prestare  a serv ic iilo r.C and ida tu l trebue să fie 
în reg istra t sub o fo rm ă o rg an iza to r ică -ju rid ica  
sau să despună de con trac t cu o persoană 
ju rid ica , condiţii necesare  pen tru  ach itarea 
serv ic iilo r (ex .î.I ., S .R .L .)

O rig inal. C onfirm ata  prin ap lica rea  
sem năturii si ştam pilei 
partic ipan tu lu i.

Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria or.Leova r-nul.Leova
b) Adresa: Primaria or.Leova str.Unirii 22
c) Tel: 0(263)2-31-29
d) Fax: 0(263) 2-22-06
e) E-mail:liIiana.prim2010@mail.ru
1) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Turcanu Liliana
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Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 
împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: în cazul obţinerii setului de 
documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în 
conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

20. întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fară 
corectări, cu număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi 
ştampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

pînă la: [ora exactă] /< fptP______________________________________________

- pe: [data] /■ £?£.<£(?/¥_____________________________________________

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelorPrimaria Leova or.Leova str.Unirii 22

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 
asiste la deschiderea ofertelor.
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24. Garanţia pentru ofertă: Nu se cere

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte 
procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 
economici cărora Ii s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]: Nu se cere

a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele _ _ ___ ___________________________________________________________________

27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia 
Naţională de soluţionare a contestaţiilor.

28. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei:

Conducătorul grupului de lucru: Gărgăun Vitalie

Ex.Turcanu Liliana 

Tel. 0(263)2-31-29
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