ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Lucrări de reparative categorie general schimbarea ferestrelor
Gradinița nr.30
prin procedura de achiziție de costuri Mici.
1. Denumirea autorității contractante: Direcția educație, tineet și sport sec.Ciocana
2. IDNO: 1007601009565
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 57
4. Numărul de telefon/fax: 0 22 499 661

Digitally signed by Rotaru Valeriu
Date: 2020.05.28 15:13:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: detsciocanaachiziti@mail.ru
http://detsciocana.educ.md/
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 –
achiziții.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): Instituție de stat
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

Unitate
a de
măsur
ă

Can
titat
ea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

proiect

1

Conform caietului de
sarcini

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

Lotul 1
1.

4540000
0-1

Lucrări de reparative categorie
general schimbarea ferestrelor
Gradinița nr.30

Valoarea estimativă totală: 166

9.

166 667,00

667,00 lei

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): Pentru fiecare lot în parte;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de executare solicitați: după semnarea contractului conform
graficului și la solicitarea autorităţii contractante.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
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 aplică
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 aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
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al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul
minim/
Obligativitate
a

DUAE

Semnat electronic de către operatorul
economic

Obligatoriu

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia
parametrilor tehnici solicitati in caietul de
sarcini.
Original. Confirmata prin aplicarea
semnaturii electronice a participantului.

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de
bugetul de stat

Copie. cu semnătura electronica a
participantului.

Avizul Inspecţiei de Stat in Construcţii

Copie. Confirmata prin aplicarea
semnăturii electronice a OE. F3.15

Nr.
d/o

1
2

3
4

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

5

Declarație privind dotările specifice, utilajul
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Formular F3.11 cu semnătura electronica
OE

6

Declarație privind personalul de specialitate
pentru efectuarea lucrărilor din contract

Formular F3.12 cu semnătura electronica
OE

Obligatoriu

7

Ultimul raport financiar

Confirmat prin copie cu semnătura
electronica OE

Obligatoriu

8

Certificat de atribuire a contului bancar

9

Declarație privind experiența similar/
Scrisori de recomandare
Certificat de la Centrul de instruire în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

10

Cu semnătura electronica OE

Obligatoriu

Obligatoriu

Formular F3.9 cu semnătura electronica
OE

Obligatoriu

copie – cu semnătura electronică a
operatorului economic

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică
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 aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut
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 aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

-

pe: 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
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23. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP
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
română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
(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 se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.05.2020
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
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 se aplică
Conducătorul grupului de lucru: ________________ Valeriu ROTARU
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Formular Nr.1

Intstitutia de educatie timpurie
nr.30 str. Zadnipru, 7/1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări №
№
crt.
1

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11
12

Simbol norme si
cod resurse
2

RpCO56A

CK57C

CK57D

Denumire lucrărilor
3
Capitolul 1. Lucrari de scimbarea timplariei

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,
obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2
m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri.
armarea profilului-1.5 mm)
Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2
m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri.
armarea profilului-1.5 mm)
Plasa de moschit

CK26A

Glafuri montate la ferestre din mase plastice,
pentru ferestre si usi
Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase
plastice
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor
si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,
intre 25 - 35 cm latime k=2
Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,
pina la 15 cm latime
Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un
strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de
ferestre si usi
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

RpCJ06C

RpCJ06A

CF61A

CF17C

CN53A
CF57A

m2

m2

m2
м2

Pret firmei

CK26C

Unitatea de
măsură
4

m
m

m

m

m2

m2

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor

m2

13

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

m2

14

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de

m2

4

Volum
5

67,16

17,28

49,88

21,10
41,00
19,20

187,10

60,70

44,13

44,13

44,13
44,13
44,13
44,13

1

15
16
17

2

TrB05A2-9

TRI1AA04B3
TsI50B5

3

4

copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in
2 straturi pe glet existent, executate manual
Transportul, prin purtare directa, al materialelor
incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si
marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon,
categoria 3
Transportarea pamintului cu autobasculanta la
distanta de 15 km

5

t
t
t

5

8,00
12,00
12,00

