ANUNȚ DE PARTICIPARE
Privind achiziționarea lucrarilor de reparatie capitala a unei portiuni de drum str Caișilor eșire catre str Horilor s.Colibasi
,r-ul Cahul
(se indicăobiectulachiziției)
prin procedura de achiziție COP
(tipulprocedurii de achiziție)

Nr.
d/o

1.

Denumirea autorității contractante: PRIMARIA S.COLIBASI

2.

IDNO: 1007601006586

3.

Adresa: S.COLIBASI,R-UL CAHUL

4.

Numărul de telefon/fax: 029962236

5.

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariacolibasi@yahoo.com

6.

Adresa de e-mail sau de internet de la care se vaputeaobțineaccesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire esteanexată
în cadrul procedurii în SIA RSAP

7.

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o
autoritatecentrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achizițiecomună): _____nu se aplica___

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:

Cod CPV

Denumireabunurilor/serviciilor/lucrărilorsolicitate

Unitateade
măsură

Cantitat
ea

1.Lucrări pregatitoare
1

TsC02D1

/Demontarea suportul ,zid de sprigin,din
elemente de beton/Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu
comanda hidraulica, in pamant cu umiditate
naturala descarcare auto teren catg.II

100m3

0,032

2

TsI51A1

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 10 t la distant de 1 km

t

8,000

3

TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului in
depozit ,teren categoria II

100 M3

0,032

4

TsC50B

Repararea si intretinerea drumurilor
naturale la transportarea pamintului
,pentru fiecare 0.5*2=1.0 km,teren
categoria II

100M3

0,032

100m3

1,800

t

306,00

2.Lucrări de terasament

5

TsC03F1

6

TsI51A1

(debleu ;Y=1.7t/m3) Săpătură mecanică cu
excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere
internă și comanda hidraulica, in pamant cu
umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg.II
Transportarea pamintului cu autobasculanta
10 by
t laDolganiuc
distanțăIonde:1 km
Digitally de
signed
Date: 2021.09.22 20:43:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1

Specifica
reatehni
cădeplin
ăsolicitat
ă,
Standar
de de
referință

Valoareaestim
ată
(se
vaindicapentru
fiecare lot în
parte) fara
TVA

7

TsC51B

Lucrări la descarcarea pamintului în
depozit,teren categoria II

100m3

1,800

8

TsC50B

Repararea și întreținerea drumurilor naturale 100m3
la transportarea pamintului,pentru fiecare
0,5*2=1.0 km,teren categoria II

1,800

9

TsD03B1

(debleu ;Y=1.7t/m3) Săpătură mecanică cu
excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere internă și comanda hidraulica, in
pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg.II

100m3

0,600

10

TsD08B1

/10tn/Compactarea mecanica a umpluturilor
cu compactor pe pneuri static autopropulsat
de 10,1-16 t,in straturi successive de 15-25
cm grosime dupa compactare,exclusive
udarea fiecarui strat in parte ,umpluturile
executinduse cu pamint coeziv

100 m3

0,600

3. Lucrări de finisare și planificare

11

TsE05B

(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafeței terenului natural
și a platformelor de terasamente,prin tăierea
damburilor și deplasarea în goluri a
pamantului sapat în teren catg.II

100m2

2,700

12

TsE05B

(platformelor de cedare a traficului de
cedare din sens opus) Nivelarea cu
autogreder de pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural și a platformelor de
terasamente, prin tăierea damburilor și
deplasarea în goluri a pamantului sapat în
teren catg.II

100m2

0,440

13

TsE05B

(acostamentelor)Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafeței terenului natural
și a platformelor de terasamente, prin
tăierea damburilor și deplasarea în goluri a
pamantului sapat în teren catg.II

100m2

5,200

4.Lucrări de consolidare

14

TsC54B

Strat de fundație din piatra sparta (M1000
h=10 cm )

m3

21,500

15

DE10A

Borduri prefabricate din beton, pentru
trotuare 20 x 25 cm,pe fundație de beton 30
x 15 cm

m

300,000

2

5.Sistemul rutier

16

TsC19B1

(Hst=18cm - - Y=1.7t/m3) Sapatura
mecanica cu buldozer pe tractor pe șenile
de 81-180 CP,inclusiv impingerea
pamantului pana la 10 m, în teren catg.II

100m3

7,440

17

TsC03E1

(ÎNCĂRCARE ---Y=1.7 t/m3) Săpătură
mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70
mc,cu motor cu ardere internă și comanda
hidraulica, in pamant cu umiditate naturala,
descarcare in autovehicule teren catg.I

100m3

7,440

18

TsI51A1

Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 10 t la distanță de: 1 km

t

1265,00

19

TsC51B

Lucrări la descarcarea pamintului în
depozit,teren categoria II

100m3

7,440

20

TsC50B

Repararea și întreținerea drumurilor naturale 100m3
la transportarea pamintului,pentru fiecare
0,5*2=1.0 km, teren categoria II

7,440

21

DA12A

(M1000 h=20cv; fr.20-40mm=521m3; fr.1020mm=31 m3; fr.5-10mm=20.7m3) Strat de
fundație sau reprofilare din piatra
sparta,pentru drumuri, cu asternere
mecanica,executat cu impanare și înnoire

m3

413,400

22

IzF04J1

(NUMAI LUCRU --- Peliculă din polietilenă)
Strat hidroizolant executat la cald la terase,
acoperisuri sau la fundații și radiere,în
terenuri fără ape freatice,inclusiv scafele și
doliile din hidroizolatia curentă:strat de
separare aferent lucrărilor de
hidroizolatii,executată cu carton
bitumat,simplu,asezat cu suprapunerile
nelipite

m2

2067,00

23

preț

Peliculă din polietilenă

m2

2067,00

24

JzF04J1

(NUMAI LUCRU ---Peliculă din polietilenă)
Strat hidroizolant executat la cald la terase,
acoperisuri sau la fundații și radiere, în
terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și
doliile din hidroizolatia curentă:strat de
separare aferent lucrărilor de hidroizolatii,
executată cu carton bitumat, simplu, asezat

m2

2067,000

3

cu suprapunerile nelipite

25

preț

Peliculă din polietilenă

m2

2067,000

26

DC05Bk=0.89

(B25 F200 W6 Btb3.2) Îmbrăcăminte din
beton cu ciment la drumuri executată într-un
singur strat, cu grosimea de a 16 cm

m2

2067,000

27

preț

Peliculă din polietilenă (30% din 1874m2)

m2

620,100

28

DC04B

Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a
rosturilor de contractie si dilatatie în betonul
de uzura la drumuri

m

522,000

29

D1114

Colmatarea fisurilor la îmbrăcămintea rutieră 100m
existența cu bitum

4,725

30

IzF20Af

Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la
plansee,pereți și schelet de beton armat,prin
umplerea parțială a golurilor, spre exterior
sau interior cu cilti de canepa bitumata lipiți
cu mastic de bitum

m

49,500

31

IzF20Df

Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la
plansee,pereți și schelet de beton armat,prin
umplerea parțială a golurilor, spre exterior
sau interior cu plăci din polistiren celular
obișnuit de 24mm grosime,fixate cu chit de
aracet

m

49,500

6.Amenajarea drumului
6.1. Executarea peretelui de sprijin la
PC3+53-PC3+65

32

TsC54B

Strat de fundație din piatra sparta M1000

m3

1,620

33

D1119

(ziduri de sprijin)Fundatii monolite din beton
B20 la edificiile artificiale

m3

8,900

34

D1126

Instalarea armaturii betonului monolit pentru
edificii artificiale la drumuri
(AI=88.2kg+AIII=322.3kg)

t

0,411

35

D1121

Executarea hidroizolarii prin ungere în 2
straturi pentru edificii artificiale la drumuri

m2

39,000

4

36

IzF20Af

Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la
plansee,pereți și schelet de beton armat,prin
umplerea parțială a golurilor,spre exterior
sau interior cu cilti de canepa bitumata lipiți
cu mastic de bitum

m

13,500

37

CP21B

(umplutură rosturilor cu amestec de mortar
M100 F100) Punerea în opera a mortarului
M 100-T pentru legatura,monolitizare sau
matare de rosturi la înălțimi până la 35 m
:legătura sau monolitizarea între elementele
prefabricate de beton

m3

0,020

TOTAL

1)
2)
3)

9.

1200000.0
LEI

În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se vaselecta): Pentru un singur lot;
Pentru un singur lot;
Pentru mai multe loturi;
Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluia-și
ofertant___________________________________________________________________.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admitesaunu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30.11.2021
11.

Termenul de valabilitate a contractului:30.03.2022________________________

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
(după caz): nu se aplica_________________
(indicați da sau nu)
13. 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 menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de
selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație): semnatura si stampila electronic pe toate documentele SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Descriereacriteriului/cerinței

Nr.
d/o

Mod de demonstrare a
îndepliniriicriteriului/cerinței:

Nivelulminim/
Obligativitatea

1

DUAE

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

2

Oferta

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

3

Devizele locale aferente ofertei

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

4

Certificat/Decizie de inregistrare a
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

5

Informatii generale despre ofertant

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

6

Declaratie privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

7

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
SIA,,RSAP,,/M.TENDER/corespunzătoare a
contractului
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

Scrisori de recomandare

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

8

9

5

Obligatorii

Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic

Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila

electronic
10

Declaratia privind conduita etica

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

11

Ceretificat Inspectia Constructii

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

12

Bilantul contabil ulimul

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

13

Garantia pentru oferta in cuantum de 2 %

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

14

Suma Garanţiei de bună execuţie de 5%

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

15

Certificate de conformitate a materialelor
folosite

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

16

Experienta in domeniu F3.9 pe ultimii trei
ani

SIA,,RSAP,,/M.TENDER/

Da

Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic
Semnatura si stampila
electronic

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), dupăcaz___nu se
aplica_____________________________
16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utilize acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție
sau licitația electronică): nu se aplică
17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __nu se
aplica___________________________________________________
18.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

19.

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderilor:

Nr.
d/o

20.

Denumireafactorului de evaluare

Ponderea%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:informat
- Pânăla: [oraexactă]______________________________________________________

21.

pe: [data]___informatia o gasiti in 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

23.
24.

Termenul de valabilitate a ofertelor:60 zile__________________________________
Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziatevor fi respinse.

25.

Persoanele autorizate să asiste la deschidereaofertelor:
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 de stat________________

27. Respectivul contract se referă la un proiectși/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica
28.

Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentruSoluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefancel Mare șiSfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicări lor anterioareîn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la
care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică_____________________________________________________
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimate pentru publicarea anunțurilor
viitoare:______________________________________________________________________
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ:________________________________________________________________
32.

Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:23.09.2021

6

33.

În cadrul procedurii de achiziție publică se vautiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
Sistemul decomenzi electronice
Facturarea electronică
plățile electronice

Se vautiliza/accepta sau nu
Se va accepta
Se va accepta

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 aplica
(sespecifică da sau nu)
35.

Alte informații relevante: __Vizita obiectului in teren obligator____________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: _Dolganiuc Ion_____________________________

7

L.Ș.

