ANUNŢ DE PARTICIPARE
•)

privind achiziţionarea Mobilă, utilaj tehnic, pentru sala mare a Consiliului raional Anenii Noi.
prin procedura de achiziţie Licitaţie deschisă
1. Denumirea autorităţii contractante: Consiliul raional Anenii Noi
2. IDNO: 1007601006966
3. Adresa: or Anenii N oi, Piaţa 31 August, 4
4. Numărul de telefon/fax: 0265 2 36 26
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: slivinscaial@mail.ru
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
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):_______________ ____________________________________
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

d /o

CPV

1

2

D en u m irea

U n ita te a

b u n u r ilo r /se r v ic iilo r /lu c r

de

a r ilo r so licita te

m ăsură

C a n tita te a

S p e c ific a r e a teh n ică

V a lo a r e a e stim a tă

d ep lin ă so licita tă ,

(se v a in d ica p e n tr u

S ta n d a rd e de

f ie c a r e lot în p a r te )

referin ţă

Fără T V A

39100000
-3

M obilă pentru sala mare

set

1

Conform Caietului
de sarcini

600 000,00

32300000
-6

Echipament pentru sala
mare

set

1

Conform Caietului
de sarcini

291 500,00
891 500,00

Total

1) în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta): Pentru toate loturile
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
10. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: 60 zile de la semnarea
contractului şi înregistrare a Trezoreria de stat, la depozitul beneficiarului.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
12. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU
13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale)
Nr.

D e sc rierea criter iu lu i/c e rin ţe i

d /o

M o d de d e m o n s tr a r e a în d ep lin ir ii

N iv e lu l m in im /

criter iu lu i/c e rin ţe i:

O b lig a tiv ita tea

1

Oferta de preţ

formularului 3.1,

DA

2

Specificaţia de preţ

formularul F 4.2,

DA

&
O
J

Specificaţii tehnice

formularul F 4.1

DA

4

DUAE

Completat

DA

5.

Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii/extras din Registrul de Stat

Copie

DA

6

Actul care atestă dreptul de a livra bunuri

Copie

DA

7.

Informaţii generale despre ofertant

Copie

DA

2%

DA

minim 2 ani de la semnarea
documentelor de recepţie,

DA

8

Garanţie pentru ofertă

9

Garanţie pentru bunurile livrate

Declaraţia participantului

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii
negociate), după caz__________ _______________________________________
16. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Licitaţie electronică
17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ_____
19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi
N r.

D e n u m ir e a fa cto r u lu i de e v a lu a r e

Ponderea%

d /o

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactă] utilizaţi SIARSAP, www MTender
pe: [data]utilizaţi SIARSAP, www MTender
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor f i depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
23. Locul deschiderii ofertelor:

SIA R S A P

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.
24. 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”.
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat.
26. Respectivul contract se referă la urf’proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii

Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

2

I ' • : : ; ui contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii
E'ir:pene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

2'

Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan ce! Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/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):_ nu se aplică
30. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:_ nu se
aplică
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ: NU
s
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: www MTender
A

33. In cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:______________________
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Acceptă
plăţile electronice
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): N U __________________________ _________
(se specifică da sau nu)

35. Alte informaţii relevante:_____________________ ____________________

Conducătorul grupului de lucru:
Valentin BRINŞTIR, vicepreşedinte al raionului
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