
88

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 3014 APRILIE 2017, VINERI

În atenția operatorilor economici!

La Licitația publică Nr. 135/17 din 25.04.2017 cu privire la achiziționarea: 

Reparatia capitala a gradinitei de copii pentru 160 de locuri 

din s.Colonita,str. B.P. Hasdeu, etapa fi nala , Cod CPV: 45260000-7,

conform necesităților Primaria s. Colonita sunt operate următoarele modifi cări:

24.  Garantia pentru ofertă  Nu se cere

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 5 700 000.00 lei.

se înlocuiește cu:

24.  Garantia pentru ofertă  1%

25. Garanţia de bună execuţie a contractului:  5%

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 4 750 000.00 lei.
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Licitația publică 135/17

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Colonita

2. IDNO: 1007601006689

3. Tip procedură achizitie: Licitatie publica deschisa

4. Obiectul achizitiei: Reparatia capitala a gradinitei de copii pentru 160 de locuri din s.Colonita,str. 
B.P. Hasdeu, etapa fi nala

5. Cod CPV: 45260000-7

6. Data publicării anuntului de intentie: 

Acest(ă) anunt/invitatie de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Reparatia capitala a gradinitei de copii pentru 160 de locuri din s.Colonita,str. B.P. Hasdeu, 
etapa fi nala [obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primariei s. Colonita
[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: __Bugetul Local_Buget municipal

8. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fi scale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achizitie prin licitatie publica deschisa privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură Cantitatea Specifi carea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 45260000-7
Reparatia capitala a gradinitei de copii 
pentru 160 de locuri din s.Colonita,str. 
B.P. Hasdeu, etapa fi nala

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari

9. Contract de achizitie rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul si conditiile de executare solicitat (durata contractului): 18 luni.

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018

13. Locul executării lucrărilor: Gradinita de copii s.Colonita str. B.P.Hasdeu 

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 și ponderile lor:

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

17.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica
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18.  Documentele/cerinţele de califi care/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obl.
Da /Nu

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

Declarație pe proprie răspundere conform 
Formularul F3.7 Da

2

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

Certifi cat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal-  copie, confi rmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Da

3
Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în 
care ofertantul este stabilit

Certifi cat/decizie de înregistrare a întreprinderii/
extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice - copie, confi rmată prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei ofertantului
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 Licenţa de activitate copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

5 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform  
Formularul F3.8 Da

6 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale 
faţă de alţi benefi ciari Formularul F 3.9 Da

7 Raportul fi nanciar copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

8
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, 
de resurse creditare sau alte mijloace fi nanciare 
conform IPO14 

Nu se cere

9 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 
conform IPO14

0.5 din valoarea estimativa a contractului fara TVA 
2 850 000.00 Da

10

Demonstrarea experienţei operatorului 
economic în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a fi  atribuit.

Ofertantul (operator economic sau membrii 
asocierii împreună) trebuie să demonstreze că 
a fi nalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data 
limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect execuţia 
unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul 
contractului ce urmează a fi  atribuit, cel puţin 
egal cu 75 % din  valoarea viitorului contract
sau

valoarea cumulată a tuturor contractelor - 
executate în ultimul an de activitate să fi e egală 
sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

Declarație privind experiența similară conform 
Formularul F3.10
sau
Declarație privind lista principalelor lucrări ex-
ecutate în ultimul an de activitate conform For-
mularul F3.11

Operatorul economic trebuie să nominalizeze 
contractul/ contractele în baza cărora se 
întrunesc cerinţele stabilite, pentru fi ecare dintre 
acestea prezentându-se informaţii detaliate, 
conform următoarelor documente suport:

copii ale respectivului/ respectivelor - 
contract/ contracte, astfel încât autoritatea 
contractantă să poată identifi ca natura lucrărilor 
executate, valoarea acestora și preţul;

procesul verbal de recepţie la terminarea - 
lucrărilor care atestă executarea lucrărilor

Da

11

Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiile 
și/sau echipamentele tehnice indicate de 
autoritatea contractantă, pe care aceasta 
le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului ce urmează a fi  atribuit

Declarație privind dotările specifi ce, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului confom 
Formularul F3.12
și 
Documente care atestă faptul că operatorul 
economic se afl ă în posesia utilajelor, instalaţiilor 
și/sau echipamentelor indicate de autoritatea 
contractantă, acestea fi ind fi e în dotare proprie, 
fi e închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Da
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Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obl.
Da /Nu

12

Demonstrarea accesului la personalul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului 
contractului ce urmează a fi  atribuit (personalul 
de specialitate care va avea un rol esenţial în 
îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
conform Formularul F 3.13

Da

13 Certifi catul de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

14
Demonstrarea accesului la personal/ un organism 
tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea 
unui controlul al calităţii

Documente prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la laboratoare de 
încercări și teste a materialelor ce vor fi  utilizate, 
în conformitate cu natura și specifi cul lucrărilor 
ce fac obiectul viitorului contract

Da

15 Informații privind subcontractanții Formularul F3.14, acordul de subcontractare, 
precum și după caz,  Formuarul informativ F3.8

16 Informații privind asocierea
Formularului F3.15, precum și acordul de asociere 
în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fi ecărui 
asociat 

17 Avizul Inspecției de Stat în Construcții copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

18 Manualul Calității copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da

19

Certifi cate de calitate a principalelor materiale 
utlizate pavaj vibro-presate, placi din tabla 
profnostil, placi din laminat, usi din PVC,Radiatoare 
din otel, corpuri din iluminat tip OPAL

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului

20 Perioada de garanție a lucrarilor Min.  _____3_____ani
Max. _____5_____ani Da

21
Recomandări la contractele prezentate pentru 
demonstarea lucrărilor similare executate în 
ultimii 5 ani

copie – confi rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului

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

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Colonita

b) Adresa: Primaria s. Colonita, str. Stefan cel Mare 3

c) Tel: 022579165

d) Fax: 022579240

e) E-mail:primariacolonita2013@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Mura Doinita

Setul de documente poate fi  obtinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite 
de către Participant). 

Aditional setul de documente poate fi  obtinut on-line la adresa: primariacolonita2013@mail.ru 

În cazul obtinerii 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 achizitiile publice.

20. Întocmirea ofertelor:  Oferta si documentele de califi care solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr si dată de iesiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi  prezentate:



40

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 2704 APRILIE 2017, MARŢI

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 10:00

- pe: 25.04.2017

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] Primaria s. Colonita, contabilitate

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.  Garantia pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fi e însotite de garantie pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garantie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garantia pentru ofertă la 
procedura de achizitie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) benefi ciarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fi scal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere

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]:   Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

27. Denumirea și adresa organismului competent de solutionare a contestaţiilor: Agentia Natională 
de solutionare a contesttiilor.

28. Contractul nu intră sub incidenta Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 5 700 000.00 lei.


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2-5)

