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Licitația publică 601/16

1. Denumirea autorităţii contractante Primaria Satului Colonita 

2. IDNO: 1007601006689

3. Tip procedură achizitie: Licitatie publica

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) 

5. Obiectul achizitiei: AutoGreider pentru serviciul de salubrizare in s. Colonita

6. Cod CPV: 43212000-2
7. Data publicării anunțului de intenție: 06 octombrie 2016

Acest anunt de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

_ AutoGreider pentru serviciul de salubrizare in s. Colonita [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  _____Primaria satului Colonita____________________

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici buget  local

9. Modalităţi de plată:  30 zile lucratoare in care  va fii facuta plata in baza facturii fiscale. 

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 
de achizitie AutoGreider pentru serviciul de salubrizare in s. Colonita privind livrarea/prestarea/
executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrări-
lor solicitate

Unitatea 
de măsură

Canti-
tatea

Specificarea tehnică deplină solicita-
tă, Standarde de referinţă

1

43
21

20
00

-2

AutoGreider pentru serviciul de salu-
brizare in s. Colonita 1 1

tip diesel

Lama greiderului: latimea pina la мм 
3660

 inaltimea pina la  мм 650 Adincimea 
max. de lucru, pina la  мм 550

Unghi de rotire a lamei 360°

Lama fata: Latime, мм 2450

Scalificator: Latime, мм 2000
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10. Contract de achizitie rezervat atelierelor protejate.

a) Tipul contractului  Vînzare-cumpărare

11. Termenul si conditiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): in termen de 
30 zile de la data inregistrarii contractului la Achizitii Publice______________

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): pina  la 31.12.2016

13.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: ______
satul Colonita________________________________________________________

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: dupa criteriul cel mai mic pret________________

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. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indi-
caţi]________________________________________________________________________

19. Documentele/cerinţele de calificare/selectie pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obliga-
tivitatea

Formularu ofertei Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei 
participantului, conform F3.1

Da 

Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 
al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformi-
tate cu Formularul (F 3.5)

 

Da
Garanţia pentru  ofertă Original sau copie conform in cuantum de 1 % Da

1.
 

3.
2.

Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere Original sau copie conform conform F3.4

Da
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2.
 

3.
3. Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 

taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
RM sau în ţara în care este stabilit

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-  copie, 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofer-
tantului

Da

3.
 

3.
4.

Dovada înregistrării persoanei juridice, în con-
formitate cu prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofer-
tantului

Operatorul economic nerezident va prezenta documente 
din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ 
atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional

Da

4.
 

3.
5.

Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ 
presta bunuri/servicii

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe tre-
buie prezentate următoarele documente:

 Licență de activitate – copie – confirmată prin semnă-
tura şi ştampila Participantului.

Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului.

Etc.

Da

5.
 

3.
6.

Informații generale despre ofertant original conform   F3.3

Da

Specificatii tehnice Original  confirmat prin semnatura si stampila partici-
pantului conform F 4.1

Da

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

a) Denumirea autorităţii contractante: _____Primaria s. Colonita_

b) Adresa: ___Stefan Cel Mare nr 3_

c) Tel: 022-579-165_____

d) Fax: _022-579-240______

e) E-mail: primariacolonita2013@mail.ru_____________

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: ___Mura Doinita____
Setul de documente poate fi obtinut 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). 
Adițional setul de documente poate fi obtinut on-line la adresa: primariacolonita2013@mail.ru
În cazul obținerii 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 achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor:  Oferta si documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:
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- pînă la: [ora exactă] 10:00
- pe: [data] 22.11.2016

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: ____________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul 
concret de depunere a ofertelor]________________________________________

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 romana_______________

24. Garantia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însotite de garanție pentru ofertă în valoare de __1__%. în formă de: 

- Garantie bancară sau

- Transfer bancar.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garantia pentru ofertă la proce-
dura de achizitie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f) contul bancar [indicaţi]; 

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: _____5____%.

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

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________
27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agentia Natională 

de solutionare a contestatiilor.

28. Contractul nu intră sub incidenta Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1 500 000 lei 


