ANUNT DE PARTICIPARE
privind achiziț ionarea _Lucrari de constructia rigolilor si a trotuarului in
s.Corlateni,r.Riscani
(se indică obiectul achiziț iei

prin procedura de achiziț ie:COP
(tipul procedurii de achiziț ie)

1. Denumirea autorităț ii contractante: Primaria s.Corlateni
2. IDNO: 1007601002924
3. Adresa: s.Corlateni,r.Riscani
4. Numărul de telefon/fax: 025656236/025656392
5. Adresa de e-mail ș i de internet a autorităț ii contractante: primaria.corlateni@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obț ine accesul la documentaț ia de
atribuire: documentaț ia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorităț ii contractante ș i obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
menț iunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziț ie sau că
achiziț ia implică o altă formă de achiziț ie comună): _nu se aplica____
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaț i, care îi pot satisface necesităț ile, să
participe la procedura de achiziț ie privind executarea următoarelor lucrări:
N
r.
d/
o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lu
crărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referinț ă

Lotul 1: Constructia rigolilor si a trotuarului in s. Corlateni, r-nul
Riscani
1. Lucrari de constructie
1.1. Acostament consolidat din beton
m
7 8 0 ,0 0 0 0 DC 04 В
Taierea cu masina cu
discuri diamantate a
marginii
imbracamintei rutiere
din beton asfaltic la
drumul existent
100 m3
1 ,5 6 0 0
Sapatura mecanica cu
TsC03G 1
excavatorul de 0.400.70 me, cu motor cu
ardere interna si
comanda hidraulica,
in pamint cu umiditate
naturala. descarcare in
autovehicule teren
catg. Ill
m3
1 0 ,0 0 0 0
TsA20B
Sapatura manuala de

1

45200000-9

2

45200000-9

3

pamint. in taluzuri,
la deblee sapate cu
45200000-9
Digitally signed by Ciobanu Victor
excavator
Date:
2020.10.09sau
14:58:01 EEST
Reason:
MoldSign
Signature
screper,
pentru
Location: Moldova

1

Valoarea estimată
(se va indica pentru
fiecare lot în parte)
1285000-00

4

5

6

7

8

45200000-9

45200000-9

45200000-9

45200000-9

45200000-9

completarea
sapaturii la profilul
taluzului. in teren
mijlociu
Incarcarea
materialelor din
grupa A - grele. in
bulgari prin aruncare
- de pe rampa sau
teren, in auto
categoria 1
Transportarea
pamintului cu
autobasculanta de 5 t
la distanta de 3 km
Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru
drumuri, cu asternere
manuala, executat cu
impanare fara
innoroire h=20 cm
Cofraje din panouri
refolosibile, cu
asteriala din scinduri
de rasinoase scurte si
subscurte pentru
turnarea betonului in
cuzineti, fundatii
pahar si fundatii de
utilaje inclusiv
sprijinirile. Inclusiv
in rosturile de
delatare 19 mm pasul
2,0 m
Fundatii monolite
din beton B20 la
edificiile artificiale

t

1 6 ,0 0 0 0

t

2 6 5 ,0 0 0 0

m3

7 8 ,0 0 0 0

m2

1 5 6 ,0 0 0 0

CB02A

m3

7 8 ,0 0 0 0

Dll 19

TrI 1AA02C1

Tsl50A3

RpDDOlB

Alte utilaje= 1.0300

9

45200000-9

10

45200000-9

11

1.2. Rigola si trotuarul din beton B20 M250 (H=10 cm)
m2
8 1 6 ,0 0 0 0 RpDB37A
Decaparea
imbracamintilor
asfaltice de pina la 3
cm grosime formate
din covoare asfaltice
permanente, betoane
asfaltice sau mortare
asfaltice
m2
8 1 6 ,0 0 0 0 RpDA04A
Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 5
cm adincime manual
100
5 ,2 8 0 0
DI95
Sapatura mecanizata
m3
a rigolelor in pamint
de cat.II
2

12

13

14

15

Sapatura manuala de
pamint, in taluzuri,
la deblee sapate cu
excavator sau
screper, pentru
completarea
sapaturii la profilul
taluzului. in teren
mijlociu
Incarcarea
materialelor din grupa
A - grele. in bulgari
prin aruncare - de pe
rampa sau teren. in
auto categoria 1
Transportarea
pamintului
cu
aulobasculanta de 5 t
la distanta de 3 km
Consolidarea rigolilor
cu beton monolit B 2 0
M2 5 0 h=1 0 c m pe
fundatie din piatra
sparta
h=10
cm
(Rigola 2.2m + trotuar
1,2m)

m3

5 4 ,0 0 0 0

TsA20B

t

8 6 ,0 0 0 0

TrI 1AA02C1

t

8 6 ,0 0 0 0

TsI50A3

100m2

2 4 ,5 0 0 0

Dll 30

100m2

-2 4 ,5 0 0 0

DI131
k=5

Alte materiale= 1,0300 Alte utilaje=
1.0300

16

Pentru fiecare 1 cm
schimbare a grosimii
stratului de beton se
adauga s&u se scade
la norma Dll30
Alte materiale=5,0300
Коэффициент к
трудозатратам=5.0000
Коэффициент к машинам=5,0000

17

18

19

Darimarea
betoanelor din
elevatii la culee,
pile, ziduri de sprijin
cu ciocan cu aer
comprimat
Montarea
elementelor
prefabricate din
beton armat Placi

1 .3 . I ntra ri i n c urte
m3
1 6 ,0 0 0 0
PJ05B

buc

4 5 ,0 0 0 0

PI06A

buc

4 5 ,0 0 0 0

PI08A

pentru rigole tip P 88, parametrii tehnici
2990 x 1160 x 100 mm
cu
automacara sau
macara pe pneuri cu
capacitatea de 9.9 tf
Elemente

3

prefabricate din
beton armat,
confectionate in
uzina Placi pentru

rigole tip P 8-8,
parametrii tehnici
2990 x 1160 x 100 mm

20

21

22

23

24

25

1 .4 . Po d ete la dr u mu r i la tera le 5 b uc
100 m3
0 ,0 8 0 0
TsC03Gl
Sapatura mecanica
cu excavatorul de
0,40- 0,70 me, cu
motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica. in pamint
cu umiditate
naturala, descarcare
in autovehicule
teren catg. III
100 m3
0 ,1 2 0 0
TsC03Fl
Sapatura mecanica
cu excavatorul de
0,40- 0,70 mc, cu
motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica, in pamint
cu umiditate
naturala, descarcare
in autovehicule
teren catg. II
t
3 0 ,0 0 0 0
Tsl51 A3
Transportarea
pamintului cu
autobasculanta de 10
t la distanta de: 3
km
Demontarea
elementelor
prefabricate din
beton armat, metal,
ect... (podete
existente) cu
automacara sau
macara pe pneuri cu
capacitatea de 9.9 tf
Sapatura manuala de
pamint. in taluzuri.
la deblee sapate cu
excavator sau
screper. pentru
completarea
sapaturii la profilul
taluzului, in teren
mijlociu
Imprastierea cu
lopata a pamintului
afinat, in straturi

buc

5 ,0 0 0 0

PI06A

m3

5 ,0 0 0 0

TsA20B

m3

5 ,0 0 0 0

TsDOlB

4

26

27

28

29

30

31

32

33

uniforme, de 10-30
cm grosime. printr-o
aruncare de pina la 3
m din gramezi,
inclusiv sfarimarea
bulgarilor. pamintul
provenind din teren
mijlociu
Strat de fundatie din
piatra sparta
Cofraje pentru
betoane in fundatii si
radiere la poduri,
executate din panouri
cu placaj P
Turnarea
betonului
simplu in completari,
nivelari, umpluturi si
panta,
executat
in
straturi cu grosimea
de 5-20 cm
Montarea
elementelor
prefabricate din tevi
de beton armat
EXISTENTE (a
beneficiarului) cu
automacara sau
macara pe pneuri cu
capacitatea de 9.9 tf
Cofraje pentru
betoane in elevatia
infrastructurilor si a
zidurilor de sprijin,
executate din panouri
din placaj tip P.
suprafete plane
Montarea armaturilor
pentru monolitizarea
elementelor
prefabricate din
beton armat
Turnarea manuala a
betonului simplu in
fundatii obisnuite,
ziduri de sprijin,
pereuri

Sapatura manuala de
pamint in spatii
limitate, avind sub
1,00 m latime,
executata fara
sprijiniri, cu taluz

m3

4 ,0 0 0 0

TsC54B

m2

2 ,4 0 0 0

PC01A

m3

3 ,0 0 0 0

PB01A

buc

5 ,0 0 0 0

PI06A

m2

1 5 ,0 0 0 0

PC 02 A

5 0 0 ,0 0 0 0

PD04A

5 ,8 0 0 0

PB02A

kg

m3

1.5. Podet existent d=1.0m
m3
4 ,0 0 0 0
TsA03B

5

34

35

36

37

38

39

inclinat la fundatii.
canale. etc., teren
necoeziv sau slab
coeziv consistent,
pina la 0,75 m
adincime teren
mijlociu
Strat de fundatie din
piatra sparta
Cofraje pentru
betoane in fundatii
si radiere la poduri,
executate din
panouri cu placaj P
Turnarea
betonului
simplu in completari.
nivelari, umpluturi si
panta,
executat
in
straturi cu grosimea
de 5-20 cm
Cofraje pentru
betoane in elevatia
infrastructurilor si a
zidurilor de sprijin,
executate din
panouri din placaj
tip P, suprafete
plane
Montarea
armaturilor pentru
monolitizarea
elementelor
prefabricate din
beton armat
Turnarea manuala a
betonului simplu in
fundatii obisnuite.
ziduri de sprijin.
pereuri

m3

2 ,5 0 0 0

TsC54B

m2

2 ,8 0 0 0

PC01A

m3

2 ,5 0 0 0

PB01A

m2

1 3 ,8 0 0 0

PC02A

2 4 0 ,0 0 0 0

PD04A

3 ,0 0 0 0

PB02A

kg

m3

Valoarea estimativă totală: 1285000-00lei(fara TVA)

9. În cazul în care contractul este împărț it 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
(indicaț i se admite sau nu se admite)

11. Termenii si conditiile de executare solicitati: ___pina in data de 15 decembrie 2020
12. Termenul de valabilitate a contractului:31 decembrie 2020
13. Contract de achiziț ie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica
(indicaț i da sau nu)
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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 aplica
(se menț ionează respectivele acte cu putere de lege ș i acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora ș i a criteriilor de selecț ie; nivelul minim (nivelurile
minime) al (ale) cerintelor eventual impuse; se mentionează informatiile solicitate (DUAE,
documentatie):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinț ei

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinț ei:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Original.Semnat electronic de către
operatorul economic

Obligatoriu

2

Oferta

Original .Formularul F3.1, Semnat
electronic de către operatorul economic

Obligatoriu

3

Oferta tehnică conform caietului de sarcini

Original.Semnat electronic de către
operatorul economic

Obligatoriu

4

Grafic de executare a lucrărilor

Original.Formularul F3.3,Semnat
electronic de către operatorul economic

Obligatoriu

5

Formularul informativ despre ofertant

Original.Formularul F3.7,Semnat
electronic de către operatorul economic

Obligatoriu

6

Declaratie privind experiența similară

Original.Formularul F3.9,Semnat
electronic de către operatorul economic

Obligatoriu

7

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

Original.Formularul F3.11,Semnat
electronic de către operatorul economic

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaț iei deschise, restrînse ș i al
procedurii negociate), după caz_nu se aplica
17. Tehnici ș i instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaț i dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziț ie sau licitaț ia electronică): licitatie
electronica
18. Condiț ii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaț i după caz): nu se
aplica
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
ș i ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

Nu se aplica
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: informatia o gasiti in SIA RSAP

-

pe: [data] informatia o gasiti in SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele si cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile de la data limita de depunere a ofertelor
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
7

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate si necomplete vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanț ii sau reprezentanț ii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepț ia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de
stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect ș i/sau program finanț at din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplica
(se specifică denumirea proiectului ș i/sau programului)

28. Denumirea ș i adresa organismului competent de soluț ionare a contestaț iilor:
Agenț ia Naț ională pentru Soluț ionarea Contestaț iilor
Adresa: mun. Chiș inău, bd. Ș tefan cel Mare ș i Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) ș i referinț a (referinț ele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunț ul respective
(dacă este cazul):nu se aplica
30. În cazul achiziț iilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunț urilor
viitoare:nu se aplica
31. Data publicării anunț ului de intenț ie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:nu a fost publicat un anunt de intentie_
32. Data transmiterii spre publicare a anunț ului de participare:09 octombrie 2020
33. În cadrul procedurii de achiziț ie publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor si a cererilor de
Se accepta
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se accepta
facturarea electronică
Se accepta
plăț ile electronice
Se accepta
34. Contractul intră sub incidenta Acordului privind achizitiile guvernamentale al
Organizatiei Mondiale a Comerț ului (numai în cazul anunț urilor transmise spre
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica
(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru: Ciobanu Victor
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L.S.

