FORMULARULF3.1
OFERTĂ
Către

Primaria Lunga
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,
1.

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Cheptene Alexandru (Administrator)
reprezentanți ai ofertantului S.R.L. IZVORUL DIN PIATRA
(denumirea, numele ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să
executăm Lucrari de reparatie curenta drumurilor locale de pe str. Biruintei, Independentei,
Aeroportului din s. Lunga r. Floresti
(denumirea lucrării)
pentru suma fără TVA de 422 422,01 lei (Patru sute douăzeci și două de mii patru sute douăzeci și
doi de lei și un ban),
(suma în litere și în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 84 484,40 lei (Optzeci și patru de mii
patru sute optzeci și patru de lei și patruzeci de bani).
(suma în litere și în cifre)
2.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările
cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate
cu graficul de executare anexate în 1 (una) lună calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)
3.
Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de
60 (Șasezeci) zile,
(durata în litere și în cifre)
respectiv până la data de 15.07.2022 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.
5.

Alături de oferta de bază:
[  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într‐un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
V nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare,

să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard
pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă

pe care o puteți primi.

Data 16.05.2022
Cheptene Alexandru, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele
S.R.L. IZVORUL DIN PIATRA
(denumirea/numele ofertantului)
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Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către

Primaria Lunga
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice
și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

nr.

ocds-b3wdp1-MD-16511243740355 din

07.05.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrari de
reparatie curenta drumurilor locale de pe str. Biruintei, Independentei, Aeroportului din s. Lunga
r. Floresti (denumirea contractului de achiziție publică),

noi S.R.L. Izvorul Din Piatra

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse
în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de
ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.
Data completării 16.05.2022 Cu stimă,
Ofertant/candidat
Cheptene Alexandru
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021
DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către

Primaria Lunga
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrari de reparatie curenta
drumurilor locale de pe str. Biruintei, Independentei, Aeroportului din s. Lunga r. Floresti
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de
60
Șasezeci zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
17.07.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.05.2022 Cu stimă,
Ofertant/candidat
Cheptene Alexandru
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie curenta drumurilor locale de pe str. Biruintei, Independentei, Aeroportului
din s. Lunga r. Floresti (denumirea lucrărilor)
Nr.
d/o

Grupa de obiecte/denumirea obiectului

Anul 2022
1-15 Iunie

1.
2.

Organizare de şantier
Lucrari de reparatie curenta drumurilor locale de pe
str. Biruintei, Independentei, Aeroportului din s.
Lunga r. Floresti
Categoria de lucrări:
Lucrari pregatitoare
Aprovizionarea cu materiale
Terasament
Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din
piatra sparta H=15cm

16-30 Iunie

100%

100%
50%
80%

50%
20%

30%

70%

Semnat: _________________________________________
Nume: Cheptene Alexandru
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra
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Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021
DECLARAȚIE
privind experienţa similară
1. Denumirea şi obiectul contractului lucrări de renovarea a drumului de acces de la șoseaua
centrală spre cariera Mărcăuțeni cu o lungime de 2km _
2. Numărul şi data contractului 4/6-1 din 04.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiaruluiI)
“EXMINUT” S.R.L._
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74
5. Ţara
RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
a)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b)
antreprenor asociat
c)
subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a Lei RM
în echivalent
încheiat contractul
dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului ) 1 168 000,00
65 914,97
b) finală (la data finalizării contractului) 1 168 000,00
65 914,97
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a)
contractată 20zile
b) efectiv realizată 20zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte
adiţionale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1 din 24.06.2021
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie spre recepție fără
remedieri depistate la ziua recepției
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în
contracte
____________________________________________________________________________
Data completării16.05.2022
Semnat: _________________________________________
Nume: Cheptene Alexandru
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra
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Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021
DECLARAȚIE
privind experienţa similară
1. Denumirea şi obiectul contractului luсrări de rераrație а uпоr роrtiuпi de drum din соm.
Тrusепi (Dumbrava)
2. Numărul şi data contractului 010721 din 01.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiaruluiI)
“Solcoci Prim” S.R.L.-antreprenor general
(investitor Primăria com.Trușeni)
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, Truşeni, Strada 27 August 30
5. Ţara
RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
d)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
e)
antreprenor asociat
f)
subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a Lei RM
în echivalent
încheiat contractul
dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului ) 1 510 263,47
85 230,28
b) finală (la data finalizării contractului) 1 510 263,47
85 230,28
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
b)
contractată 40zile
b) efectiv realizată 40zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte
adiţionale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.7-d din 26.08.2021
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie spre recepție fără
remedieri depistate la ziua recepției
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în
contracte
____________________________________________________________________________
Data completării 16.05.2022
Semnat: _________________________________________
Nume: Cheptene Alexandru
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra
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Anexa nr. 13
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021
DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr
d/o

Obiectul contractului

Denumirea/n
umele
beneficiarului
/Adresa

Drum de acces de la șoseaua centrală
spre cariera Mărcăuțeni cu o lungime SRL EXMINUT
de 2km
SRL Solcoci
Rераrația а unоr роrtiuпi de drum din
Prim (Primăria
соm. Тrusепi (Dumbrava)
Trușeni)
SRL
Solcoci
Rераrația а unоr роrtiuпi de drum din
Prim (Primăria
соm. Codreanca
Codreanca)
SRL Dromas
Rераrația а unоr роrtiuпi de drum din
Cons (Primăria
соm. Scorțeni
Scorteni)
SRL Faniconst
Reparatie a unei portiuni de drum din
(Primăria
s.Nimereuca
com.Nimereuca)
Reparatie a unei portiuni de drum din
Primăria
s.Cerlina
com.Nimereuca

1
2
3
4

Preţul
contractului/
valoarea
lucrărilor
executate

Perioada
de
execuţie
a lucrării
(luni)

Numărul
şi data
procesului
-verbal de
recepţie la
terminare
a
lucrărilor

Antreprenor
General

1 168 000

20 zile

1 din
24.06.2021

Subantrepreno
r

1 510 263,47

40 zile

7-d din
26.08.2021

Subantrepreno
r

266 479

20 zile

-

Subantrepreno
r

269 512

30 zile

-

249 438,99

10 zile

1 din
13.09.21

129 936,72

5 zile

2 din
17.09.21

794 998,58

15 zile

1 860 996,11

45 zile

f/n din
24.11.2021

Calitatea
antreprenorului*
)

Subantrepreno
r
Antreprenor
General
Antreprenor
Reparația capitală a drumurilor publice
Primăria
locale din comuna Ivancea
com.Ivancea
General
Subantrepreno
lucrări de reparație a unor sectoare de
Primaria Durlesti
drum din or Durlești
r

5
6
7
8

Lucrari de reabilitarea si modernizarea
drumurilor publice locale str.
Basarabiei si str.Miorita din satul
Tipala, raionul Ialoveni
Construcția drumului de acces și
platformei pentru circulația utilajelor
de mare tonaj la stația eoliană din
loc.Cotiujenii mari

9

10

Устройство щебёночного покрытия по
улицам с.Кирсово

11

Primaria Țipala

Antreprenor
General

2 012 550,90

45 zile

Nr.1 din
22.12.21

SRL USBA

Antreprenor
General

4 560 211

30 zile

Nr.1 din
26.02.2022

Primăria
Chirsova

Antreprenor
General

1 487 167,61

35 zile

f/n din
08.04.2022

*

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
Semnat: ________________________________________
Nume: Cheptene Alexandru
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra
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Anexa nr. 14
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021
DECLARAŢIE
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului
Nr.
d/o

0

Denumirea principalelor utilaje,
echipamente, mijloace de transport, baze
de producţie (ateliere, depozite, spaţii de
cazare) şi laboratoare propuse de ofertant
ca necesare pentru executarea lucrării,
rezultate în baza tehnologiilor pe care el
urmează să le adopte
1
AUTOCAMION CAMAZ 541 12 HTF 132
AUTOCAMION CAMAZ 551 1 MXL424
AUTOCAMION CAMAZ 551 1 1nr.inm.
JOC318
AUTOCAMION CAMAZ 5511nr. inm. LRL 989
AUTOCAMION CAMAZ 5511nr. inm. ZKQ 503
Autocamion Mercedes 312 EFD034
Autocran Kamaz 5320 CBl856
Autogreider autopropulsat SDLG G9165F motor
Diesel ,
Dacia Duster TZN908
Dacia Loqan MTV384
EXCAVATOR CATERPILLAR 325 DLN
Excavator Caterpillar 329ELN
Excavator pe senile CATHYDRAULICBAGGER
330F
INCARCATOR Fiat -Hitachi FR 22012
Incarcator Frontal oe roti Model SDLG L956FH
Incarcator Frontal, FIAT-Hitachi W270 ffAU159)
REMORCA CU CISTERNA
RENAULT KANGOO YEK655RULOU
COMPACTOR RUTIER BOMAG BW164 AD
COMPACTOR RUTIER BOMAG BW216
COMPACTOR RUTIER BOMAG BW213
COMPACTOR RUTIER BOMAG BW24
Masina de taiat asfalt/beton
Vibrator beton
Riglă vibratoare
Autogreider DZ143
Finisor asfalt/beton

Unitatea
de
măsură
(bucăţi şi
seturi)

Asigurate
din dotare

Asigurate de
la terţi sau
din alte
surse
4

2

3

1
1
1

da
da
da

1
1
1
1
1

da
da
da
da
da

1
1
1
1
1

da
da
da
da
da

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

da
da
da
da
da
da
da
da
da
Da
Da
Da
Contract
locațiune SRL
SOLCOCI
PRIM

Semnat: _________________________________________
Nume: Cheptene Alexandru
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra
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Anexa nr. 15
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.
d/o

Funcţia

Studii de
specialitate

1
2
Diriginţi de
Bancu Oleg
şantier
Maiştri
Betoniști

Fierar beton

Pavatori

Asfaltatori

Numărul şi
denumirea
lucrărilor
similare
executate în
calitate de
conducător

Vechimea în
munca de
specialitate (ani)

Numărul
certificatului
de atestare
și data
eliberării

3

4

5

16ani

-

Nr. 0582 din
22.08.2019

Bucliș
Alexandru

14ani

-

-

6 pers

10-15ani

-

-

2 pers

10-15ani

-

-

4 pers

10-15ani

6 pers

10-15ani

Semnat: _________________________________________
Nume: Cheptene Alexandru
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra
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Anexa nr. 16
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA
Nr.
d/o
1.

Numele şi adresa
subantreprenorilor

Activităţi din
contract

Valoarea
% din valoarea
aproximativă contractului

NU VOR FI IMPLICATI

2.
3.
4.

Semnat: ______________________________________
Nume: Cheptene Alexandru
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra
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DECLARAŢIE
privind termenul de garație asupra lucrărilor executate

Prin prezenta S.R.L. Izvorul Din Piatra își asumă responsabilitatea pentru lucrările ce urmează a fi
executate, și oferă un termen de garanție de 60 luni (în condiții de întreținerii și expluatare
corespunzătoare)

Semnat: _________________________________________
Nume: Cheptene Alexandru
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra
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FORMULARULF3.7
FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT
1. Denumirea/numele S.R.L. IZVORUL DIN PIATRA
2. Codul fiscal 1015609001285
3. Adresa sediului central str. Lev Tolstoi, 74, Chișinău, MD2001
4. Telefon +37376022550
E‐mail izvorul.drumuri@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare înregistrat la data de 01.06.2015
(numărul, data înregistrării)
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
(instituţia emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
Exploatarea forestieră
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Construcţia de poduri şi tuneluri
Construcţii hidrotehnice
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. Lucrări de demolare a construcţiilor
Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) N/A
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: s.Japca r‐ul Floresti
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
d/o

Anul

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei

1.

2018

7 310 147

2

2019

16 050 340

3

2020

31 382 150

Media anuală:

18 247 545

Data completării: 16.05.2022
Semnat: _____________________________
Nume: Cheptene Alexandru
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei S.R.L. Izvorul Din Piatra
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