
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/02598 15.06.2018din

Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 77Obiectul achiziției:
45000000-7Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  47  din  15.06.2018.
În scopul achiziţionării "Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 77"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Lucrări:

Lucrări  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Lucrări solicitateCod CPV

1 Lucrări de reparație în cadrul IET nr.77
1.00Bucată1.1 Lucrări de reparație în cadrul IET nr.77 Conform listei cantităților de lucrări

prevăzut în caietul de sarcini.
Condițiile special de care depinde
îndeplinirea contractului: a) preţul
lucrărilor include toate cheltuielile,
inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe
toată perioada de executare a
contractului; b) preţul ofertei se
stabileşte de către ofertant în baza
cerinţelor care le-a primit de la
organizatorul procedurii de
achiziţie. Cheltuielile suplimentare,
volumul lucrărilor incluse în sarcina
de lucru dar care nu au fost luate în
consideraţie de ofertant la
prezentarea preţului, nu se acoperă
de către Beneficiar; c) Participanţii
asigură efectuarea lucrărilor în
conformitate cu documentaţia de
deviz şi se vor conduce de Legea
privind calitatea în construcţii
nr.721 din 02.02.1996 şi Legea
privind protecţia consumatorilor
nr.105 din 13.03.2003; Informației
Ministerului Dezvoltării regionale
și Construcției nr.864 din
01.05.2017 cu privire la
determinarea valorii obiectelor de
construcții; MO din 12.05.2017 d)
Contractul se încheie între
beneficiarul de stat şi ofertantul
cîştigător în termen de 3 zile de la
data la care i-a fost remis spre
semnare; e) Lucrările vor începe în
decurs de 3 zile de la semnarea
contractului si primirii ordinului de
începere a execuţiei lucrărilor. f)
Termenul de garanţie a lucrărilor
prestate este de 6 ani din momentul
recepţiei lucrărilor; g) Agentul
economic va garanta executarea
contractului, depunînd o garanţie de
asigurare a executării contractului

45000000-7
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Lucrări solicitateCod CPV

1.00Bucată1.1 Lucrări de reparație în cadrul IET nr.77 în sumă de 10 % din suma
contractului, în timpul încheierii
contractului. Garanţia de asigurare
a executării contractului se
constituie de către ofertant în
scopul asigurării autorităţii
contractante de îndeplinirea
cantitativă, calitativă şi în perioada
convenită a contractului.
Deregintele de șantier autorizat
pentru îndeplinirea lucrărilor
conform caietului de sarcini.
**** Dacă oferta, inclusive
documentele de calificare care o
însoţesc, nu corespund cerinţelor
prestabilite în prezentul caiet de
sarcini sau aceastea nu sunt
completate, semnate şi confirmate
prin ştampilă umedă în modul
corespunzător, ea va fi respinsă de
către autoritatea contractantă, şi nu
poate fi rectificată în scopul
corespunderii cerinţelor înaintate.

45000000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă 30.08.2018
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si
stampilei participantului. Formular 3.3

Da

2 Informații generale despre ofertant Conform Formularului 3.8 - original confirmată prin
aplicarea semnăturii si ștampilei participantului

Da

3 Devizul de cheltuieli In conformitate cu metoda de resurse Winsmeta 2000,
(formularele 3, 5, 7) cu şi fără TVA - original.
Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici
solicitați in caietul de sarcini. Confirmata prin
aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

Da

4 Certificat privind lipsa sau existenta
restanțelorlabugetul public național

Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua
petrecerii concursului. Copie confirmată prin
semnătură și ștampila ofertantului;

Da

5 Extras din Registru de Stat al persoanelor juridice Copie confirmată prin semnătură și ștampila
ofertantului;

Da

6 Graficul de executare a lucrărilor Graficul de executare a lucrărilor Da
7 Situația financiară (ultimul bilanț) Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila

participantului
Da

8 Declarația privind conduita etică și
neimplicareaînpractici frauduloase și de corupere

Declarație pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul F3.7 - original

Da

9 Declarație pe proprie răspundere Privind neîncadrarea în situațiile ce determină
excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în
aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015
Conform Formularului F3.6 - original

Da

10 Scrisoare de înaintare Conform Formularului 3.1 - original confirmată prin
semnătură și ștampila ofertantului

Da

11 Împuterniciri Conform Formularului 3.2 - original confirmată prin
semnătură și ștampila participantului

Da

12 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularul F3.10 și Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularul F3.11. Nominalizarea
contractului/contractelor în baza cărora se întrunesc
cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

prezentându-se informaţii detaliate, conform
următoarelor documente suport: copii ale respectivului/
respectivelor contract/contracte, astfel încât autoritatea
contractantă să poată identifica natura lucrărilor
executate, valoarea acestora şi preţul; -procesul verbal
de recepție la
terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor.

13 Declarație privind dotările specifice,utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare acontractului

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului confom Formularului
F3.12 și documente care atestă faptul că operatorul
economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor
şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea
contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie
închiriate, necesare îndeplinirii contractului.

Da

14 Declarație privind personalul
despecialitateşi/sauaexperților
propus/propușipentruimplementareacontractului

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

Da

15 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Da

16 Certificatul de
atestaretehnicoprofesionalăadiriginteluide șantier

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Da

17 Garanția pentru ofertă Original. Formular F3.4 confirmat prin semnătura și
ștampila ofertantului

Da

18 Manualul calității Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului (prima pagină obligatoriu, restul la
solicitare).

Da

19 Lista subcontractanților și partea/părțiledincontractcare
sunt îndeplinite de către aceștia

Original. Formular F 3.14 confirmat prin semnătura și
ștampila ofertantului

Da

20 Garanție pentru calitatea lucrărilor executate Nu mai puțin de 6 ani Da
21 Informație privind asocierea Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în

care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui
asociat

Da

22 nota: Garanţia de bună executare
acontractului(OEdesemnat cîștigător)

a)Garanția de buna executare (emisă de o bancă
comercială) conform formularului F5.2 din secţiunea a
5-a – Formularul de contract sau b)Garanția de buna
executare prin transfer la contul autorităţii
contractante, conform următoarelor date bancare:
Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica,
c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor
Trezoreria de Stat
c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA
c.b.: TREZMD2X
cu nota “Garanția de bună executare” sau “Pentru
garanţia de bună executare la LP/COP nr.
___________ din ___________. Original, cu aplicarea
ștampilei umede a băncii. Garanția bancară este
valabilă pentru perioadă
de valabilitate a ofertei - 60 zile

Da

23 notă: Obligătoriu Toate formularele vor fi prezentate conform
Documentației standard pentru realizarea achizițiilor
publice de lucrări (Ordin Ministerul Finanțelor nr.
24.05.2016) Toate formularele vor fi completate fări
nici o modificare sau abatere de la original, spațiile
goale fiind completate cu informația solicitată.
Neconformarea cerințelor duce la descalificarea
Ofertei prezentate

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa: Bd. Traian 21/2
Tel.: achizitiidetsbotanica@gmail.com022 77 67 11 ,  Fax: 022 76 54 21 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Bătrînac Iulia, contabil responsabil de achiziții publice
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Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 28.06.2018 16:30
DETS sectorul Botanica, Bd. Traian 21/2, bir. 23, primirea până la ora 14:00pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

28.06.2018 16:30la:
Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83 deschiderea la ora 16:30pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Musteață Ion


