ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a Străzii pietonale pentru vânzătorii de suvenire
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: de valoare mică
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Direcția generală economie, comerț și turism
2. IDNO: 1020601000056
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 106
4. Numărul de telefon/fax: 022-22-63-38
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sef.dgect@cmc.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: sef.dgect@cmc.md
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): Autoritate publică locală.
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

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor
solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
standarde de referință

Valoarea estimativă
(se va indica pentru
fiecare lot în parte)

Lucrări

1

Conform caietului de
sarcini

180000,00 lei

Lotul 1
45261310-0

Lucrări de amenajare a
Străzii Pietonale pentru
vânzătorii de suvenire

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta):
1) Pentru un singur lot
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
11. Termenii și condițiile de executare solicitați: 1 lună
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
13. 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:
Nr. d/o
1.

Descrierea criteriului/ cerinței
Dovada înregistrării persoanei juridice

Cod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Copia Certificatului/deciziei de înregistrare sau a
Extrasului din Registrul de stat al persoanelor
juridice, confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului.
1

Da

2.

Document ce confirmă atribuirea contului
bancar

3.

Informație generală despre ofertant

4.

Formularul ofertei

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice/
ștampila și semnătura ofertantului

Da

5.

Act ce atestă licențierea în design a unui
membru inclus în echipa de lucru

Copia confirmată a actului de studiu ce certifică
licențierea în domeniul de design

Da

6.

Document despre colaborări anterioare în
domeniul designului specializat

Scrisori de recomandare

Da

7.

Minim 3 ani de experiență în prestarea
serviciilor similare

Copie a contractelor similare (minim 2) încheiate în
ultimii 3 ani sau în proces de derulare, confirmată
prin semnătura şi ştampilei ofertantului.

Da

Certificatul de atribuire a contului bancar

Da

Declarația pe propria răspundere prin care să fie
oferite informații privind:
- Performanțe
- Volumul de producere
- Numărul angajaților
- Dotarea tehnică
- Fondatori

Da

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va efectua la suma
totală a ofertei după criteriul prețului cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate.
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: ____________________________
pe:_________________________________

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de
participare vor fi depuse în format electronic prin intermediul SIA RSAP.
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
18. Locul deschiderii ofertelor: ofertele se depun în format electronic. Ofertele întârziate vor fi
respinse.
19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
20. 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
21. Data publicării anunțului de intenție: ____________
22. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.11.2020
23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Nr. d/o

Denumirea documentului electronic

Se va utiliza/ accepta sau nu

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Se va utiliza

Sistemul de comenzi electronice

Nu se va accepta

Facturare electronică

Se va utiliza

Plăți electronice

Se va utiliza

24. Alte informații relevante:____________________________________________________________
Digitally signed by Vitiuc Roman
Conducătorul grupului de lucru:

Date: 2020.11.20 18:02:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Roman Vitiuc

