ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Создание новых лесополос и реабилитация ранее созданных
лесополос в с. Казаклия.
prin procedura de achiziție: Конкурс ценовых оферт (COPF)
1. Denumirea autorității contractante: Primaria s.Cazaclia, r-ul Ceadir-Lunga
2. IDNO: 1007601004445
3. Adresa: UTA Gagauzia, s.Cazaclia,r-ul Ceadir-Lunga, str.Lenin, 99
4. Numărul de telefon/fax: 029167099; 029167236
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cazaclia.primaria@mail.ru
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): Primaria s. Cazaclia.
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

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr
ărilor solicitate

Cod CPV

Unitate
a de
măsură

Cantita
tea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru
fiecare lot în
parte) без
НДС

Lotul 1

1

45112000-5

Создание новых
лесополос в с. Казаклия
(6,28 га)

311112,25
проект

1

Conform caietului de sarcini

(Без НДС)

Lotul 2

2

45112000-5

Реабилитация ранее
созданных лесополос в с.
Казаклия (3,72 га)

58155,74
проект

1

Conform caietului de sarcini

(Без НДС)

Valoarea estimativă totală fără TVA: 369267,99 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Самая низкая цена по лоту
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2 (два) месяца.
12. Termenul de valabilitate a contractului: pina la 31decembrie 2020
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica
Digitallyserviciului
signed by Uzuneste
Anatoli
14. Prestarea
rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
Date: 2020.09.30 13:37:45 EEST
lege sau
al
unor
acte
administrative
(după caz): nu se aplica
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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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
Да

Формуляр ферты

Формуляр оферты F 3.1 подписан и
заверен печатью экономическим
оператором.

2

Смета формы

Смета формы

Да

3

График выполнения работ

Формуляр F3.3

Да

4

Декларация о невовлечении в
ситуации, определяющие исключение
из процедуры присуждения, как
указано в ст. 18 Закона №131 от
03.07.2015 года

Декларация под собственную
ответственность согласно F3.5

Декларация об этическом поведении и
неучастии в мошеннических и
коррупционных деиствиях

Декларация под собственную
ответственность согласно F3.6

6

Информационный формуляр об
оферте

Формуляр F3.7

7

Декларация о специальном
оснащении, инструментах и
оборудовании, необходимых для
соответствующего выполнения
договора

Декларация под собственную
ответственность согласно F3.11

Декларация о специальном персонале
и/или экспертах,
предложенном/предложенных для
внедрения договора

Декларация под собственную
ответственность согласно F3.12

1

5

8

Да

Да

Да

Да

Да

Сертификат регистрации предприятия

Копия сертификата регистрации
предприятия

Да

Выписка из Государственного
Регистра юридических лиц (EXTRAS)

Копия выписки из
Государственного Регистра
юридических лиц

Да

11

Сертификат с налоговой инспекции

Копия сертификата с налоговой
инспекции

Да

12

Финансовый отчет (за последний
отчетный год)

Копия финансового отчета

13

DUAE (единый Европейский документ
закупок)

В соответствии с приказом
Министерства Финансов №72 от
11.06.2020 г.

9
10

Да

Да

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz nu se aplica
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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 se aplica
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: самая низкая цена
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%

Nu se aplica
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] информация на SIA RSAP Мtender

-

pe: [data] информация на SIA RSAP Мtender

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
Мtender
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 дней
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Мtender
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: limba
rusă, imbade stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplica
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 se aplica
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
nu se aplica

viitoar

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anun: информация на SIA RSAP Мtender
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP Мtender
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 acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă
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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 aplica
35. Alte informații relevante: Все затребованные документы предоставляются в
электронном, отсканированном формате, одновременно с подачей оферты.
Conducătorul grupului de lucru: _______________________ ANATOLI UZUN
L.Ș.

4

