ANUNŢ DE PARTICIPARE
[Formatul documentului nu va fi modificat]

_Centru dc Plasament Temporar pentru
persoane cu Dizabilitati (adulte) s. Brinzeni

Denumirea autorităţii contractante:

IDNO: 1011601000055________________________________
1. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publica___________________ _______
2. Motivul recurgerii la procedura acceleratăţincazullicitaţieirestrinseşi al
proceduriinegociate)/7ndicaţî /
3. Obiectul achiziţiei: Cărbune pentru anul 2020-2021
4. Cod CPV: 09111100-1
5. Data publicării anunţului dc intenţie: nu a fost publicat_______________________
Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Cărbune pentru anul 2020-2021

[obiectul achiziţiei]

conformnecesităţilor Centru de Plasament Temporar pentru persoane eu Dizabilitati (adulte) s.
Brinzeni
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020
6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:

bugetul de stat_.____________ _____

7. Modalităţi de plată: prin transfer____________________________________
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pol satisface necesităţile, să participe la
procedura de achiziţie LP privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/1 ucrări:
D e n u m ire a
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8. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate
9.

Tipul contractului [indica(i una din formele de mai jos/
a) Vînzare-cu mpărare
b) Vînzare-cumpărare in rate
c) Leasing
d) Locaţiune
e) De antrepriză

Cărbune marca DO (25-50 mrn)cu
conţinut de cenuşa 10 %max
Um editatea 10-12 % max
Puterea caloric 5850 kcal/kg min
Conţinutul de sulf 1 % max

f) De prestare servicii
g) Altele [indicaţi]_______________________
10. Termenul şi condiţiile de livrare/prestare/exeeutare solicitat (durata contractului):
[indicaţinumărul de luni]_\ luni_______________________________
11. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicaţinumărul de luni/ 2 luni

__

12. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:
_ Centru de Plasament Temporar pentru persoane со Di/abilitali (adulte) s. Brin/eni
13. Modalitatea de efectuare a evaluării: ne poziţii_________________________ __
14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

cel mai mic preţ

15. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnicocconomic, precum şi ponderile lor:
■ ' a) ___________________________
b) _______________ ___________ _____________________________________________

c) ___________ _____________________________________________________________
16. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_______
17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):
[indicaţi]
18. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ
următoarele:
N r.
d/o

D e n u m i r e a d o c u m en tu 1u i/ce r i n ţei

1

Certificat de inregistrare a intrprinderii-copii

2

Certificat de atribuirea a contului bancar-copie
Certificat de efectuare sistematica a plaţii
impozitelor, contributilor-copie

4

Ultimul raport tinanciar-copie

5

7

Certificat de conformitate sau all certificat ce
confirma calitatea produselor oferite copia
originalul
Declaraţia privind conduita etica si
neimplicarea in practici frauduloase si de
corupere
Oferta de preţ

8
9

Garanţia pentru oferta
Certificat pe propia răspundere

10
11

DtJ AlCertificat de confirnarea a stocului disponibil
la depozit a cantitatii solicitate.

6
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fimis de camera înregistrării de Stat.
confirmata prin aplicarea semnăturii
si ştampilei participantului
Eliberat de banca deţinătoare de cont:
Eliberat de Inspectoratul
Fiscal)valabilitatea certificatuluiconform cerinţelor Inspectoratului
fiscal al RM).
Confirmata prin semnătură si
stampila participantului
Confirmata prin stampila si
semnătură participantului

Obligatoriu
A.
...........“
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Conform 1-3.4 din documentaţia
Standard.

Obligatoriu

Confirmata prin - .mnatura si
stampila participantului
Conform Documentaţie standart
Confirmare ,ca activeaza minim 3 ani
pe piaţa din R. Moldoa

Obligatoriu

Confirmata prin stampila si
semnătură participantului

... .. 1

Obligatoriu
Obligatoriu
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19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea
contractantă şi familiariza cu cerinţeledocumentaţici dc atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Centru de Plasament Temporar pentru persoane eu
IDizabliliMîXadMteJ^.KBrmz^hi‘v‘
! ........

d) Fax: 024659401
e) E-mail: internatbrinzeni@yandex.ru
f) Numele şifuncţia persoanei responsabile: Tanas Olga
Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei
împuternicite de către Participant).
Adiţional ^etul de documente poate li obţinut «n-line la adresa: m-tender.gov.md
In cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune
cererea de participare în conformitate cu Ari. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziţiile publice.
20. întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar. fără
corectări, cu număr şi dată de ieşiere. cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic. sigilat
şiştampilat, urmează a II prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem
dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
pînă la\[ora exactă]_________________
pe:[data]____________________________________________
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţieircstrînse sau al
procedurii negociate:_________
■
Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: Centru de Plasament Temporar pentru
persoane cu Dizabilitati (adulte) s. Brinzeni
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să
asiste la deschiderea ofertelor.
22. Termenul de valabilitate a ofertelor:_30 zile_________ ________________________
23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba romina_______________
24. Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:
Garanţie bancarăsau
Jfjiuixl'cj; bunggr.___ __________________________.._________________________
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota "Garanţia pentru ofertă
la procedura dc achiziţie nr.
din
". conform următoarelor detalii:
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]-, Centru de Plasament Temporar pentru persoane eu
Dizabilitati (adulte) s. Brinzeni
(b) datele bancare [indicaţi]'.
(c) codul fiscal [indicaţi]', 1011601000055
(d) contul dc decontare [indicaţi]', MD42TRPCBF518410А00715ЛА
(e) contul trezorerial[indicaţi]', TREZMD2X
(f) contul bancar [indicaţi]',
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului\[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte
procentual din preţul contractului adjudecai]:
_%.
26. Forma juridică de organizare pc care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori
economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]
a) Nu se cere.
b) Societate pc acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) AÎtele_____________________________
27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
AgenţiaNaţionalăpentruSoluţionareaContestaţiilor
Adresa: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162 (et.l 1). MD 2004:
Tel/Fax/email:022-820 652. 022 820-651. contestatii Aansc.md
28. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, Iei: 700000.00 LEI_________________

Conducătorul grupului dc lucru:

■l

