ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea Construcţia cimitirului orăşenesc din or.Leova str.Cahulului

(Lucrări de amenajare a teritoriului)
prin procedura de achiziţie Cerere a ofertelor de preţuri

1. Denum irea autorităţii contractante: Prim ăria or.Leova
2. IDNO: 1007601004135
3. Adresa: or.Leova str.U nirii, 22
4. Num ărul de telefon/fax: 026323129,026322206
5 Adresa de e-m ail şi de internet a autorităţii contractante: liliana.prim 2010@ m ail.ru;
id re sa de e-m ail sau de interne, de la care se va putea obţine a c c e s u l a
atribuire: docum entaţia de atribuire este anexată
cadrul procedurii SIA RSA
6 Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau ca achiziţia tmpltea o
altă form ă de achiziţie co m u n ă ):__Nu se aplică

7 Cum părătorul invită operatorii econom ici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile să
7 . cu m p ărătoru l u.v
”
^ li^ .w m .w o r f m /e x e c u t a r e a urm ătoarelor
bunuri /se rvicn/lucrari:
Nr.
d/o

Cod C PV

D enum irea
bunurilor/serviciilor/l
u crărilor solicitate

U nitatea
de
m ăsură

C antitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referinţă

V aloarea estim ată
(se va indica pentru
fiecare lot în parte)

L otu l 1

1.

45310000-3

Construcţia cimitirului
orăşenesc din or.Leova
str.Cahulului (Lucrări de
amenajare a
teritoriului)

proiect

1

Conform caietului de
sarcini

416666,67

A lte loturi

3.
V aloarea estim ativă totală: 416666,67 lei----------------------------------------

oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
9.

Adm iterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se adm ite

10. Term enii şi condiţiile de executare solicitaţi: 20 de zile lucrătoare din data înregistrării
contractului
11. T e r m e n u l d e valabilitate a contractului: 8 luni

12. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor program e de angajare protejată (după caz): nu se aplică
13. Prestarea serviciului este rezervată unei anum ite profesii în tem eiul unor acte cu putere
de lege sau al unor acte adm inistrative (după caz): nu se aplică
14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor econom ici care pot
determ ina elim inarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul m inim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se m enţionează inform aţiile solicitate (DUAE,
docum entaţie): ________________
Nr.
d/o
Nr.
d/o

D escrierea criteriului/cerin ţei

D escrierea criteriului/cerinţei

M od de dem onstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:
M od de dem onstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:

N ivelul m inim /
O bligativitatea
N ivelul m inim /
O bligativitatea

1

DUAE

A nexa n r.l ordinul nr.177 din 09 octom brie
2 018.M inisterul F inantelor.C onfirm at prin
sem nătură electronica.

O bligatoriu

2

O ferta

Form ularul F3.1, Sem nat prin sem nătură
electronica.

O bligatoriu

3

D evizul local afferent
ofertei.F orm ularele 3,5,7 cu
specificaţia param etrilor te h n ic e ,
solicitaţii in caietul de sarcini

C onfirm at prin sem nătură electronica

O bligatoriu

4

G aranţia pentru oferta. 1% din
valoarea ofertei fara TVA.

a) O ferta va fi însoţită de o G aranţie pentru
ofertă (em isă de o bancă com ercială)
conform form ularului F3.2 din secţiunea
a 3-a - Form ulare pentru depunerea
ofertei

O bligatoriu

sau
b) b) G aranţia pentru ofertă prin transfer la
contul autorităţii contractante, conform
urm ătoarelor date bancare: B eneficiarul
plăţii:M F-T R Sud Com rat,
Prim aria Leova
Codul fiscal: 10076001004135
Contul de decontare:
M D 93T R P D B A 30000001089200
Contul trezorerial: T R E Z M D 2X Contul
bancar:
M D 9 3T R P D B A 30000001089200

O bligatoriu

5

G rafic de executare a lucrărilor

O riginal. C onfirm at prin aplicarea sem năturii şi
ştam pilei participantului. Form ularul (F3.3)

6

D ovada înregistrării persoanei
juridice, în conform itate cu
prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

C ertificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al
p ersoanelor ju rid ice - copie, confirm ată prin
aplicarea sem năturii electronice. O peratorul
econom ic nerezident va prezenta docum ente din
ţara de origine care dovedesc form a de
înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional

O bligatoriu

7

Form ularul inform ativ despre
Original. C onfirm at prin aplicarea sem năturii şi
_____________________________ ______

O bligatoriu

2

ofertant.

ştam pilei participantului. Form ularul (F3.7)

8

D eclaraţie de neîncadrare în
siatuaţiile ce determ ină excluderea
de la procedura de atribuire, ce vin în
aplicarea art. 18 din L egea nr. 131
din 03.07.2015

Original. C onfirm at prin aplicarea sem năturii şi
ştam pilei participantului. Form ularul (F3.5)

9

D eclaraţia privind conduita etică şi
neim plicarea în practici frauduloase
şi de corupere

O riginal. Confirm at prin aplicarea sem năturii şi
ştam pilei participantului. Form ularul (F3.6)

10

U ltim ul raport financiar avizat şi
înregistrat de organele com petente
(anul 2017)

Copie - confirm ată prin sem nătura şi ştam pila
participantului.

11

C ertificat de atribuire a contului
bancar

copie eliberat de b anca deţinătoare de cont

12

C ertificat de efectuare sistem atică a
plăţii im pozitelor,contribuţiilor.

copie eliberat de Inspectoratul
Fiscal( valabilitatea certificatuluiconform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
M oldova)

13

D eclaraţie privind obligaţiile
contractuale faţă de alţi beneficiari.

C onform form ularului F3.8, confirm ată prin
ştam pila şi sem nătura ofertantului.

14

D em onstrarea experienţei
operatorului econom ic în dom eniul
de activitate aferent obiectului
contractului ce urm ează a fi atribuit.

D eclaraţie privind experienţa sim ilară sau
D eclaraţie privind lista principalelor lucrări
executate în ultim ul an de activitate. Se perzintă
original, confirm at prin aplicarea sem năturii şi
ştam pilei ofertantului potrivit Form ularului F3.9
sau Form ularului F3.10 O fertantul va dispune de
un nivel m inim de experienţă pentru a se califica
cerinţelor de îndeplinire a contractului:

O bligatoriu

O bligatoriu

O bligatoriu

O bligatoriu

O bligatoriu

O bligatoriu

O bligatoriu

a) executarea în ultim ii 5 ani cel puţin a
unui contract cu o valoare nu mai m ică
de 75% din valoarea viitorului contract,
confirm at prin prezentarea contractului
de antrepriză sau subantrepriză, precum
şi prin procesul-verbal de recepţie la
term inarea lucrărilor;
sau
b) valoarea cum ulată a tuturor
contractelor executate în ultim ul an de
activitate să fie egală sau m ai m are decît
valoarea viitorului contract.
15

D eclaraţie privind dotările specifice,
utilajul şi echipam entul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare
a contractului.

D eclaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile,
echipam entele tehnice de care poate dispune
operatorul econom ic pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului de lucrări.
C onform form ularului F 3 .1 1, confirm ată prin
ştam pila şi sem nătura ofertantului.

16

D em onstrarea accesului la personalul
necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a obiectului
contractului ce urm ează a fi atribuit
(personalul de specialitate care va
avea un rol esenţial în îndeplinirea
acestuia)

D eclaraţie privind personalul de specialitate
(indicînd persoanele) propuse pentru
im plim entarea contractului. O riginal, conform
form ularului F3.12, confirm ată p rin ştam pila şi
sem nătura ofertantulu

3

O bligatoriu

O bligatoriu

O bligatoriu
Certificatul de atestare
tehnicoprofesională a dirigintelui de

17

Copie, confirm ată prin sem nătura şi ştam pila
ofertantului.

şantier
O bligatoriu
18

A vizul pozitiv al Inspecţiei de Stat în
Construcţii

Copie, confirm ată prin sem nătura şi ştam pila
ofertantului, C onform form ularului F3.15

19

M anualul C alităţii privind sistem ul
propriu de conducere şi asigurare a

Copie, confirm ată prin sem nătura şi ştam pila
ofertantului.

O bligatoriu

calităţii.
O bligatoriu
Inform aţii privind asocierea.

20

O riginal, confirm ată prin sem nătura şi ştam pila
ofertantului, C onform form ularului F3.14
O bligatoriu 5 în cazul unei asocieri, cerinţele
solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de
calificare şi selecţie referitoare la capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale şi cele
referitoare la situaţia personală trebuie
îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile
referitoare la situaţia econom ică şi financiară şi
cele referitoare la capacitatea tehnică şi
profesională pot fi îndeplinite prin cum ul
proporţional sarcinilor ce revin fiecărui asociat.
O bligatoriu

21

L ista subcontractanţilor şi
partea/părţile din contract care sunt
îndeplinite de către aceştia.

Inform aţii privind p artea din contract pe care
operatorul econom ic are, eventual, intenţia să o
subcontracteze. în cazul în care subcontractanţii
vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea
contractului, ei vor prezenta şi form ularul F3.7şi
form ularul F3.13

22

P erioada de garanţie a lucrărilor.

M in.6 luni

O bligatoriu
M ax.9 luni
_________________ _________________

15. M otivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică
16. Tehnici si instrum ente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistem ul dinam ic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplica
17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplica
18. C riteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut
19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi po nderile lor:

------- -----------------------------------D enum irea factorului de evaluare

Nr.
d/o

nu se aplică
20.

Pondcrea%

..

Term enul lim ită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [0000] Inform aţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [000000] Inform aţia o găsiţi în SIA RSAP
21. Adresa la care trebuie transm ise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor f i depuse electronic prin interm ediul SIA R SA P
22. Term enul de valabilitate a ofertelor: _30 zile
23. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP
4

Ofertele întîrziate vor f i respinse.
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepţia cazului cînd ofertele au f o s t depuse prin SL4 R S A P .
25. Lim ba sau lim bile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Lim ba
rom ână
26. R espectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denum irea proiectului şi/sau program ului)

27. D enum irea şi adresa organism ului com petent de soluţionare a contestaţiilor:
A genţia N aţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: тип. Chişinău, bd. Ştefan cel M are şi Sfânt nr.124 (et.4), M D 2001;
Tel/F ax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ ansc.m d
28. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii E uropene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective
(dacă este cazul): nu se aplică
29. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estim at pentru publicarea anunţurilor viitoare:
nu se aplică
30. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunţ de intenţie
31. Data transm iterii spre publicare a anunţului de participare: 09.11.2018
D enum irea instrum entului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plăţile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă

Nu se acceptă
Se acceptă
Se acceptă

33. C ontractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernam entale al
O rganizaţiei M ondiale a Com erţului (numai în cazul anunţurilor transm ise spre publicare
în Jurnalul Oficial al U niunii Europene): nu se aplică
(se specifică d a sau nu)

34. Alte inform aţii relevante:

C onducătorul grupului de lucru: Gărgăun Vitalie

5

