ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea lucrări de reparația și întreținere a drumurilor
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: _Consiliul raional Telenești__
2. IDNO: _1007601005556_
3. Adresa: _str. 31 August nr.9, or. Telenești_
4. Numărul de telefon/fax: _025823357,025822844__
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _consiliul@gmail.com_
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună):
_____________________________________________________________________________
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr.
d/o

Cod
CPV

1

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr
ărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Lotul 1

Buc.

9

Buc.

1,1

45233142
-6

l-303 drum de acces spre
s. Mihalașa

1,2

45233142
-6

L-301 drum de acces pre
s. Inești

1,3

45233142
-6

L-300 Drum de acces pre
s. Băneștii Noi

1,4

45233142
-6

L-292 Drum de acces pre
s. Cucioaia Nouă

1,5

45233142
-6

L 291 Drum de acces spre
s. Ghiliceni

1,6

45233142
-6

L-290 Drum de acces pre
s. Cucioaia

1,7

45233142
-6

L 289 Drum de acces pre
s. Zgârdești

1,8

45233142
-6

L288 Drum de acces spre
s, Ciofu

1,9

45233142
-6

Lucrări de reparație
sectoarelor de drum din
or. Telenești

2

45233142
-6

Lotul 2

2,1

45233142

Valoarea estimată
(se va indica pentru
fiecare lot în parte)
1879182 lei

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.
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Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

3831150

1
1

-6

Chițcani- Negureni

2,2

45233142
-6

L297 drum de acces pre s.
Nucăreni

2,3

45233142
-6

L299 Drum de acces pre s.
Sărătenii Vechi

2,4

45233142
-6

L 295,2 Drum de acces
pre s. Flutura

2,5

45233142
-6

L295,1 drum de acces pre
s. Căzănești

2,6

45233142
-6

L295 Drumul Vadul LecaCăzănești – Târșiței

2,7

45233142
-6

L 294 Drum de acces pre
s. Brânzenii Vechi

2,8

45233142
-6

L 293,1 Drum de acces
spre s. Pistruienii Noi

2,9

45233142
-6

L 293 drum raional
Ordășei – Pistruieni –
Hârtop

3

45233142
-6

Lotul 3

3,1

45233142
-6

L 309 budăi – Crăsnășeni
- Bahu

3,2

45233142
-6

L308 Drum de acces spre
s. Ghermănești

3,3

45233142
-6

L 306 Drum de acces pre
s. Leușeni

3,4

45233142
-6

L 305 Drum de acces pre
s. Sărătenii Noi

3,5

45233142
-6

L 304 Drum de acces pre
s. Verejeni

3,6

45233142
-6

L 302 Drum raional
mîndrești – Hirișeni – G64

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

6

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

2246624

Valoarea estimativă totală

9.

7956956

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___nu se admit_
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: _pe parcursul anului 2019
12. Termenul de valabilitate a contractului:_până pe 31 .12.2019_______
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ____nu_
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere
de lege sau al unor acte administrative (după caz):
_____________________________________________________________________________
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
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15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Oferta F3,1

original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului

da

2

Scrisoarea de garanție bancară F3,2

original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului

da

3

DUAE

original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului
original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului
Declarație pe propria răspundere,
original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului

da

original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului

da

Confirmat prin semnătură și ștampila
ofertantului
original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului

da

original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului
original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului

da

FORMULARUL F3.11 DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a
contractului

original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului

da

FORMULARUL F3.12 DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate
propus pentru implementarea
contractului

original -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului

Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie-emis de Camera Înregistrării de
Stat,confirmată prin semnătura și
ștampila participantului
Confirmat prin semnătură și ștampila
ofertantului
original-eliberat de Inspectoratul
Fiscal
copie-confirmată prin semnătura și
ștampila participantului
copie-confirmat prin stampila și
semnătura participantului

4
5

6

7
8

9
10

11

12

13
14
15
16
17

Graficul executării contractului F 3.3
Neîncadrarea în situațiile ce determină
excluderea de la procedura de atribuire,
ce vin în aplicarea art.18 din
L.131/2015, F 3.5
DECLARAŢIE privind conduita etică și
neimplicarea în practici frauduloase și
de corupereF3,6
Informații generale despre ofertat F3,7
DECLARAŢIE privind obligaţiile
contractuale faţă de alţi beneficiari
F3,8
Declarație privind experiența similar, F
3.9
FORMULARUL F3.10 DECLARAȚIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL AN DE
ACTIVITATE

Devizul local(formularele 3.5.7)
certificat de efectuare sistematică a plății
impozitelor,contribuțiilor
licența de activitate +anexa
ultimul raport financiar

3

da
da

da

da

da

da
da
da
da

18

FORMULARUL F3.15 INSPECŢIA DE
STAT ÎN CONSTRUCŢII

copie -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului

da

19

Cifra medie anual de afaceri în ultimii 3
ani

Pentru I lot-564 mii,lotII-1 150 mii
mii,lot III- 674 mii.

da

20

manualul calității

copie -confirmată prin semnătura și
ștampila participantului

da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al
procedurii negociate), după caz___nu e cazul_
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _nu e cazul_
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Depozitarea
MAD pe teritoriul raionului. Operativitatea intervenției pe timp de iarnă- 30 min.
Întreținerea serviciilor pe timp de iarnă în regim non- stop.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic preț___
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] ____conform SIA RSAP _
- pe: [data] __ Informația o găsiți în SIA RSAP _
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 de zile_
24. Locul deschiderii ofertelor: _ Informația o găsiți în SIA RSAP _____
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _română
27.

Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: _programul de întreținere a drumurilor locale de interes raional
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective
(dacă este cazul):__nu e cazul ____
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:______________________________________________________________________
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:__4.01.2019__
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32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__10.01.2019______
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Se accept
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __nu se aplică___
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: ___nu sunt______

Conducătorul grupului de lucru: _Diana Manoli ________________

5

L.Ș.

