
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziţie publică de tip C E R E R E  A O F E R T E L O R  DE P R EŢU R I

ur. 18/04180 din 21.09.2018

D enum irea autorităţii contractante: Primăria Leova
Tip procedură achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
O biectul achiziţiei: Procurarea pubelelor pentru stocarea deşeurilor menajere, volumul 120 L
Cod CPV: ’ 19520000-7

Data publicării anunţu lu i de in tenţie: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice 
Nr.: 74 din 21.09.2018.
în scopul achiziţionării "Procurarea pubelelor pentru stocarea deşeurilor menajere, volumul 120 L"
conform necesităţilor autorităţii contractante (în continuare -  Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanţelor

Cum părătorul invită operatorii econom ici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind  
livrarea/prestarea/executarea urm ătoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Unitatea de 
măsura Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă
1 Pubele (container p/u deşeuri)

1.1 19520000-7 Procurarea pubelelor pentru stocarea 
deşeurilor menajere, volum 120 L

Bucată 450.00 Pubele (container p/u stocarea 
deşeurilor menajere , volum 120 L)

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului 2018 
DDP - Franco destinaţie vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Formular informativ despre ofertant original-potrivit modelului F3.3, confirmat prin 
aplicarea semnaturei şi ştampilei participantului

Da

2 Specificaţii tehnice original, confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului avind ca baza următoarele aspecte: 
-fabricate din polietilena de inalata densitate (HDPE)
- rezistenta la radiaţii ultraviolete si la temperaturi 
externe.
- 2 roti din cauciuc cu diametrul de 200 mm fixate pe 
un ax din otel zincat la cald, rezistent la tensiuni.
- capac- este prins de corpul pubelei cu doua şuruburi 
din plastic si are doua m ineri pentru o mai uşoara 
manevrabilitate.
- dimensiuni: 500x480x940 mm
- greutate: 9,5 kg.

Da

3 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie -  emis de Camera înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

4 Certificat de atribuire a contului bancar copie -  eliberat de banca deţinătoare de cont; copie -  
confirmată prin semnătura şi stampila Participantului

Da

5 Lista fondatorului operatorului economic. nume, prenume, cod personal Da
6 • Certificat de calitate si de provenienţa a materieiprime Copie confirmata prin stampila si semnătură 

participantului
Da

7 Certificat de corespundere a bunurilor Bunurile sa ccorespunda standardelor ISO9001, 
ISO 14001

Da

8 Certificat de lipsa a datoriilor Copie autentificat cu semnătură si stampila Da
9 Situatii financiare (raport financiar) pentru anul 2017 Copie autentificat cu semnătură si stampila ofertantului 

si stampila SS
Da

Informaţie Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor 
de licitaţie la adresa indicată mai jos:
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Denumirea autorităţii contractante: Primaria Leova 
Adresa: Primaria Leova
T el: 026323129 , Fax: 026322206 , E-mail: Iiliana.prim2010@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ŢURCANli LILIANA, sp. achiziţii

întocmirea ofertelor:
Oferta şi docum entele de calificare solicitate întocm ite clar, fără corectări, cu num ăr şi dată de ieşire, cu sem nătura persoanei 
responsabile, puse în  plic, sigilate şi ştam pilate, urm ează a fi prezentate 

pînăla: 01.10.2018 ÎOTOO
pe adresa: Primaria Leova

NOTĂ: In cazul prezentării ofertei şi documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ştampilată şi semnată 
în original precum şi documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfăşurării procedurii.

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 autorităţii contractante 
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 01.10.2018 10:00
pe adresa: Primaria Leova

Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de 

Garanţie bancară

în valoare de 1 %

Contractul intră sub incidenţa Acordului OMC - Da

Conţinutul prezentei Invitaţii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat "REGISTRUL 
DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Invitaţiei, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: GĂRGĂUN VITALIE

mailto:Iiliana.prim2010@mail.ru

