Digitally signed by Andronic Victor
Date: 2021.03.30 12:19:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a lucrărilor prin licitație deschisă
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria Corjeuți, r-nul Briceni.
2. IDNO: 1007601004892
3. Tip procedură achiziție: Licitație deschisă.
4. Obiectul achiziției: Lucrari de alimentare cu apă și canalizare a masivului locativ
din partea de nord-vest din Corjeuți, r-ul Briceni.
5. Cod CPV: 45231300 – 8..
6. Data publicării anunțului de intenție: 20.12.2017
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrarilor de
alimentare cu apă și canalizare a masivului locativ din partea de nord-vest din satul
Corjeuți, r-ul Briceni, conform necesităţilor APL Corjeuți, r-ul Briceni
[obiectul achiziţiei]

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021.
7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Fondul Ecologic Național.
8. Modalităţi de plată: prin transfer în termen de 10 zile în baza facturii fiscale
și a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile,
să participe la procedura de achiziție prin Licitație deschisă privind executarea
următoarelor lucrări:
Nr.
d/o

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Cod
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor
solicitate

452555
00 – 4
452321
52 – 2
452321
53 – 9
452321
50 – 8
451112
91 – 4
452313
00 – 8

Lucrări de forare a fîntînii
arteziene
Lucrări de construcție a stației de
pompare de apă potabilă
Lucrări de construcție a turnului
de apă
Lucrări pentru conducte de
alimentare cu apă
Lucrări de amenajare a terenului
sondei arteziene
Lucrări de construcţii de
conducte de apă şi de canalizare a
apelor reziduale la mare distanţă

452321
52 - 2

Lucrări de construcție a stației de
pompare a apelor riziduale

452521

Lucrări de construcție a stației de

00 - 9

epurare a apelor riziduale

453100

Lucrări instalații electrice

00 - 3
451112
91 – 4

Lucrări de amenajare a terenului
stației de epurare

1

Unitatea
de
măsură

Cantitate
a

Set

1

Set

1

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Standarde în
vicoare în RM
Standarde în
vicoare în RM
Standarde în
vicoare în RM
Standarde în
vicoare în RM
Standarde în
vicoare în RM

Set

1

Set

1

Set

1

Set

1

Standarde în
vicoare în RM

Set

1

Standarde în
vicoare în RM

Set

1

Standarde în
vicoare în RM

Set

1

Standarde în
vicoare în RM

Set

1

Standarde în
vicoare în RM

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.(nu se aplică)
10. Tipul contractului: De antrepriză.

Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): mai
2021 – decembrie 2021.
12.
Termenul de valabilitate a contractului (luni): 8 (opt) luni.
13.
Locul executării lucrărilor: Masivul locativ în partea de nord-vest din satul
Corjeuți, r-ul Briceni,
14.
Modalitatea de efectuare a evaluării: conform legislației în vigoare.
15.
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: oferta
cu cel mai scăzut preț.
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică
17.
Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului
(neobligatoriu): nu se aplică.
18.
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ
următoarele:
11.

Nr. d/o

1.

2

3

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de
document

Obligativitatea

Obligatoriu
Oferta în conformitate cu Original plus copie
cerinţele stipulate în caietul
de sarcini
Copia certificatului de
Confirmat prin semnătură Obligatoriu
înregistrare a întreprinderii
emis de către Camera
Înregistrării de Stat.
Licenţa de activitate.
Confirmat prin semnătură Obligatoriu
Actul care permite executarea
tipurilor de lucrări solicitate.

4

Informaţii generale despre Confirmat prin semnătură Obligatoriu
ofertant (sediul ofertantului
şi al filieleor acestuia);

5

Situaţia financiară
(pe
baza datelor din ultimul
bilanţ);
Cifra de afaceri medie
anuală pentru ultimii 3(trei)
ani
Certificat de la organele
Inspectoratului
Fiscal
privind datoriile la buget şi
Fondul Social;
Standarde de asigurare a
calității

6

7

8

Confirmat prin semnătură Obligatoriu
Confirmat prin semnătură Obligatoriu

Obligatoriu
Original.
Confirmat prin semnătură
Confirmat prin semnătură Obligatoriu
2

Standarde de protecție a Confirmat prin semnătură Obligatoriu
mediului
10
Asigurarea cu personal de Confirmat prin semnătură Obligatoriu
specialitate;
11
Dotarea tehnică cu utilaj şi Confirmat prin semnătură Obligatoriu
echipament.
12
Criterii de experienţă
Confirmat prin semnătură Obligatoriu
19.
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau
pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai
jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria Corjeuți.
b) Adresa: str.Ștefan cel Mare nr.51; s.Corjeuți, r-ul Briceni.
c) Tel: 024757336; 024757291.
d) Fax: 024757338.
e) E-mail: primariacorjeuti@mail.ru
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Andronic Victor, primar de
Corjeuți.
20.
Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi
întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: [ora exactă] 10 – 00.
- pe: [data] 20.04.2021
- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a
ofertelor (biroul)]. Primaria Corjeuți str.Ștefan cel Mare nr.51; s.Corjeuți,
r-ul Briceni.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
9

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană

este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice.
23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat.
24. Garanția pentru ofertă: na se aplică.
25. Garanţia de bună execuţie a contractului: 10%
26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului
de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere.
27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a
contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.
28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 8 329 980.00 lei

Conducătorul grupului de lucru:
Andronic Victor
_________________________________

Ex. Cojocari Svetlana Tel. 024757291; 069707620

L.Ș.

informatii suplimentare Patrasca Vasile 0692 94 966.
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