ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind executarea lucrărilor de „Reparaţie capitală a carosabilului din str. Conev (de la str.
I. Franco pînă la str. Lesecico) /etapa a H-a. carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun
pînă la str. Lesecico >", conform necesităţilor DGC a Primăriei mun.Bălti
(se indica obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie LICITAŢIE DESCHISĂ
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria mun.Bălti
2. IDNO:

Primăria - 1007601003161

3. Adresa: mun.Bălti, piaţa Independentei, 1
4. Numărul de telefon/fax: Primăria Bălti: D E C - 0231-54663: SAP - 0231-54622/0231-54623
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante:
seiTiciulachizitiipublicc@gmail.com / dcc.primaria.balti@mail.ru www.balti.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP şi pe
pagina web a Primăriei mun.Bălti http://balti.nid/transparcnta/achizitii-publice/invitatii-departicipare
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o
altă formă de achiziţie comună): Primăria mun.Bălti
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr
Cod CPV

d/
0

1

45233251-3

D e n u m i r e a lucrărilor solicitate

Lot 1: „Reparaţia capitală a
carosabilului din str. Conev (de la
str. I. Franco pînă la str.
Lesecico)
/
etapa
a
Il-a,
carosabilul din str. Conev (de la
str. AI. cel Bun pînă la str.
Lesecico)"

Unitatea
de
măsură

buc

Cant
itate
a

1

S p e c i f i c a r e a tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referinţă

Conform caietului
de sarcini şi a listei
cu cantităţile de
lucrări; ofertantului
i se recomandă să
viziteze şi să
examineze
amplasamentul
lucrării, inclusiv
împrejurimile, şi să
obţină toate
informaţiile care pot
fi necesare în
vederea elaborării
ofertei

11 640 333.33

11 640 333.33/
13 968 400.00

Valoarea estimativă totală

.—

9.

V a l o a r e a estimată firă T V A
(se va indica pentru fiecare lot
în parte)

fară/cu T V A

în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot -da:
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi
ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

nu se admit
(indicaţi se admite sau nu se admite)

11. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: 4 (patru) luni în perioada caldă a anului
2020, inclusiv 1 lună pentru pregătire: începutul lucrărilor - 10 zile după înregistrarea
contractului la MF-TR Nord:
12. Termenul de valabilitate a contractului:

pînă la 31.12.2020

13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):
nu
(indicaţi 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):
nu
(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
documentaţie):

Nr
1.

2.

3.
4.

6.

1.
8.
9.

IU.
11.

12.
b.

Denumirea
documentului/cerinţelor

Cerinţe suplimentare

O bl.

Oferta ( F 3 . 1 )
Original. Confirmata prin semnătură electronică
DA
Devizele (formularele 3,5,7) Original. Confirmate prin semnătură electronică.
(întocmite conform Regulilor de
Este interzisă modificarea formularelor de deviz prin majorare sau micşorare a
determinare a valorii obiectivelor de resurselor sau excluderea totală a acestora.
DA
construcţii N C M L.01.01.-2012)
Garanţia bancară 1% din preţul
Original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorităţii
DA
ofertei fără TVA
contractante confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic
DUAE
Original, adaptat procedurii, confirmat prin semnătură electronică.
DA
Grafic de executare a lucrărilor
Original. Confirmata prin semnătură electronică
Neîncadrarea în situaţiile ce
Conform informaţiei din D U A E
determină excluderea de la procedura
de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18
din Legea nr. 131 din C'3.07.2015
Neimplicarea în practici frauduloase Conform informaţiei din D U A E
şi de corupere
Informaţii generale despre ofertant
Conform informaţiei din D U A E
(formularul F3.7)
Certificat de efectuare sistematică a Conform informaţiei din D U A E
plăţii impozitelor, contribuţiilor
eliberat de Inspectoratul Fiscal
Ultimul raport financiar anual
Conform informaţiei din D U A E
Actul care permite executarea
în conformitate cu prevederile legale din RM;
tipurilor de lucrări solicitate
original confirmat prin semnătura electronică a participantului
Extras din Registrul de stat al
Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului
persoanelor juridice
Informaţii cu privire la obligaţiile
Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului
contractuale faţă de alţi beneficiari
(formularul F3.8)

DA

DA

DA
DA

DA
DA
DA
DA

DA

14. Experienţa similară (formularul F3.9) confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;
Sau Declaraţie privind lista
Demonstrarea experienţei operatorului economic' în domeniul de activitate
jrincipalelor lucrări executate în
îferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Ofertantul (operator
Jltimul an de activitate (formularul
îconomic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a
'3.10)
inalizat in 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 DA
>biectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din
\
«valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor
«cutate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea
\'iitorului contract. Ofertantul va prezenta copii de contract de antrepriză

proces verbal de recepţie finală a lucrărilor (inclusiv anexe) şi recomandări h
contractul realizat
b . Declaraţie privind dotările specifice,
utilajul şi echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a
contractului ( F 3 . l l )

Original.Confirmata prin semnătură electronică
Agentul economic trebuie să deţină obligatoriu echipamentele indicate la p.2
din Caietul de sarcini.
DA

Pentru confirmarea disponibilităţii utilajului respectiv agentul economic
prezintă copiile paşapoartelor tehnice şi/sau a contractelor de arendă cu
aplicarea semnăturii electronice.

1b. Diriginte de şantier (pentru fiecare tip Agentul economic va prezenta legitimaţia şi certificatul de atestare tehnicode lucrări)
profesională confirmate prin semnătură electronică
11. Declaraţie privind personalul de
Original.Confirmata prin semnătură electronică
specialitate şi/sau a experţilor
Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile
propus/propuşi pentru implementarea necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor
contractului ( F 3 . 1 2 )
contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
18. Avizul Agenţiei Supraveghere
Confirmat prin semnătură electronică
Tehnică
19. Disponibilitate de bani lichizi sau de egal sau mai mult decît 1 396 840,00 lei cu TVA, emisă de o bancă şi
resurse creditare
confirmată prin semnătură electronică
20. Termenul garanţiei lucrărilor - 5 ani in acest termen defectele apărute vor fi înlăturate din contul propriu cu
condiţia exploatării corecte a obiectului şi cu excepţia cazului de forţă majoră
21. Certificat S R E N ISO 9001:2015/ISO Confirmat prin semnătură electronică
9001:2015
22. Certificat SR EN ISO
Confirmat prin semnătură electronică
14001:2015/1SO 14001:2015
2i. Certificat SR EN ISO
Confirmat prin semnătură electronică
15001:2015/IS045001:2015
24. jaranţia de bună execuţie 5%
scrisoare bancară - pentru agentul economic cîştigător (la etapa semnării
contractului)

~
•
procedurii negociate), după caz

DA
DA

DA
DA
DA

DA

v — " « - « « v ' t i ucatiusc, icsinnse si ai
.

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică):
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:
TVA pentru un lot si îndeplinirea tuturor cerinţelor de calificare

cel mai mic pret fără

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
r
şi ponderile lor:

Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

-

-

-

până la: [ora exactă]

conform SIA RSAP ..MTender"

pe: [data]

conform SIA RSAP ..MTender"

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:
24. Locul deschiderii ofertelor:

45 zile

SIA RSAP

MTender"
(SIA R S A P sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi

respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
de stat

—

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene:
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea
Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001;
Tel/F ax/email: 022-820 652, 022 820-651,
contestatii@ansc.md
29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective
(dacă este cazul):
.-_
30. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor
viitoare:
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:
_-.
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plăţile electronice

conform SIA RSAP „MTender"

Se va utiliza/accepta sau nu
Da
Nu
Da
Nu

34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
nu
(se specifică da sau nu)

35.

Alte informaţii relevante:
1. Agenţii economici vor anexa pe SIA RSAP „MTender" obligatoriu formularul ofertei,
devizele (formularele 3,5,7), garanţia pentru ofertă şi DUAE.
2. Agenţii economici vor furniza formularele, certificatele, avizele şi alte documente indicate
în anunţul de participare şi în DUAE în termen de 3 zile din data solicitării acestora de către
autoritatea contractantă.
3. Denumirile de producători, mărci etc. întîlnite în documentaţia de atribuire urmează a fi
interpretate ca "echivalentul" sau "analogul".
4. Etapa a Il-a presupune executarea lucrărilor pe sectorul de drum de la str.Alexandru cel
Bun (cu excepţia intersecţiei) pînă la str.Lesecico. Proiectul anexat la procedură este
pentru tot obiectul "Reparaţia capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I.
Franco pînă la str. Lesecico)".

Conducătorul grupului de lucru: Nicolai GRIGORIŞIN

