ANUNT DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Lucrări de reparatie în cadrul IPLT ”Liviu Deleanu” din. str. Liviu Deleanu 5/4, or.

Chisinau.
se indică obiectul achizitiei)

prin procedura de achizitie Cererea ofertelor de preturi tlucrari)
tipul procedurii de achizitie)

1.

Denumirea autoritatii contractante: Institutia Publica Liceul Teoretic”Liviu Deleanu”

2.

IDNO: 1013620005901

3. Adresa: mun.Chisinau, str.Liviu Deleanu,5/4
4. Numarul de telefon/fax: 022516373
5. Adresa de e-mail Si de internet a autoritatii contractante: ldeleanu@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obtine accesul la documentatia de atribuire: documentatia de
atribuire este anexata in cadrul procedurii in SIA RSAP
7. Tipul autoritatii contractante Si obiectul principal de activitate tdaca este cazul, mentiunea ca autoritatea contractanta este o
autoritate centrala de achizitie sau ca achizitia implica o alta forma de achizitie comuna): institute de invatamant - publica 8.
Cumparatorul invita operatorii economici interesati, care si pot satisface necesitatile, sa
Nr.
d/o

Cod CPV

Speciticarea
Cantitat tehnica deplina
Denumirea
Unitatea de masura
bunurilor/serviciilor/lucrarilor solicitate
solicitata,
ea
Standarde de

Valoarea
estimata se
va indica.

Lotul 1

45200000-9

”Lucrari de reparatie în cadrul
IPLT ” Liviu Deleanu” din. str.
Liviu Deleanu 5/4, or. Chisinau.

bucata

1

Conform caietului
de sarcini
1

Valoarea estimativa totala

1 466 658,33 MDL

9. In cazul in care contractul este impartit pe loturi un operator economic poate depune oferta tse va selecta): pentru un
singur lot
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
tindicati se admite sau nu se admite)

11. Termenii si conditiile de livrare/prestare/executare solicitati: 3 luni din momentul incheerii contractului
12.
Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
13. Contract de achizitie rezervat atelierelor protejate sau ca acesta poate ti executat numai in cadrul unor programe de
angajare protejata dupa caz): NU
14. Prestarea serviciului este rezervata unei anumite profesii in temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte
administrative dupa caz): NU
se mentioneaza respectivele acte cu putere de lege Si acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a
criteriilor de selectie; nivelul minim nivelurile minimd cerințelor eventual impuse; se mentioneaza informațiile solicitate DUAE,
documentatie):
Nivelul
Descrierea criteriului/cerintei
Nr. d/o
Mod de demonstrare a indeplinirii criteriului/cerintei:
1

minim/
Obligativitatea

DUAE

DA

Confirmat prin semnatura sistampila Participantului;

2

Da
Suficiente pentru a executa lucrarile original,
Disponibilitate de bani lichizi sau
confirmat prin semnatura si stampila Participantului,
capital circulant, sau de resurse
creditare in suma de minim 800 000) precum și a bancii detinatoare de cont;

1

3

4

Certiticat/Decizie de inregistrare a
intreprinderii

Da
- copie - emis de Camera inregistrarii de Stat,
contirmata prin aplicarea semnatarii sistampilei
Participantului;

Extrasul din registru de stat al
persoanelor juridice

da
- copie - emis de Camera inregistrarii de Stat,
contirmata prin aplicarea semnaturii sistampilei
Participantului;

5

6

7

8

Certiticat de atribuire a contului
bancar

Da
- copie - eliberat de banca detinatoare de cont,
contirmata prin aplicarea semnaturii sistampilei
Participantului;
Da

Certiticat de efectuare sistematica a
platii impozitelor,contributiilor

Situatiile financiare pentru
an.2018,2019 cu toate anexele
raportului
Lista fondatorilor operatorului
economic

- copie - eliberat de Inspectoratul Tiscal (valabilitatea
certiticatului - conform cerinfelor Inspectoratului Tiscal
al Republicii Moldova);
- copie - contirmata prin semnatura sistampila
Participantului;

Da

Da
Nume, prenume, cod personal) original contirmat prin
semnatura Si Stampila participantului sau copia
Extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice
copia contirmata prin semnatura Si Stampila
participantului;

9

Garantia pentru oferta

Da
-2% din valoarea ofertei fara TVA, eliberata de catre o
banca comerciala pe blanc oticial cu Stampila bancii,
autentiticat prin semnatura Si Stampila Participantului;

10

Oferta

Da
-conform Formularului F 3,1 contirmat prin aplicarea
semnaturii sistampilei Participantului;

11

Graficul de executie a lucrarilor

Da
-- conform Formularului F 3.3,, contirmat prin
aplicarea semnaturii sistampilei Participantului;

12

Declaratie de neincadrare in situatiile - - conform Formularului F 3.5, contirmata prin
ce determina excluderea de la
aplicarea semnaturii

2

Da

procedura de achiziție
13

Declarație privind conduita etica

14

Formularul informativ despre ofertant

i

s
stampilei Participantului;
-- conform Formularului F 3,6 contirmat prin
aplicarea semnaturii sistampilei
Participantului;

Da

Da
- conform Formularului F 3.7, contirmat prin
aplicarea semnaturii sistampilei
Participantului;

15

16

17

Declarație privind obligațiile contractuale fata
- conform Formularului F 3.8, contirmat prin
de alti beneticiari
aplicarea semnaturii sistampilei
Participantului;
Experiența similara
- - conform Formularului F 3.9, contirmat prin
aplicarea semnaturii sistampilei
Participantului; prin prezentarea listei
lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani,in
care sa contina cel putin un contract de lucrari
similare a carei valoare sa nu tie mai micade
75% din valoarea viitorului contract sau
valoarea cumulata a tuturor contractelor
executate in ultimul an de activitate sa tie
egala sau mai mare decit valoarea viitorului
contract Si procesele verbale de receptie la
terminarea lucrarilor semnat si stampilat de
participant
Declarație privind personalul de specialitate
detinerea, Si respectiv, includerea
propus pentru implementarea contractului
specialiStilor cu experienta in domeniul
constructiei/reconstructiei/restaurarii
monumentelor de arhitectura, - original conform Formularului F 3.12, contirmat prin
aplicarea semnaturii sistampilei
Participantului;

18

19

20
21
22

Da

Da

Da

Da
-original - conform Formularului F 3.11,
contirmat prin aplicarea semnaturii sistampilei
Participantului;
- conform Formularului F 3.15, contirmat prin
aplicarea semnaturii sistampilei
Participantului;
Documentatia de deviz Formularul nr. 3, 5, 7) -original, contirmat prin semnatura sistampila
Participantului;
maxim 5 ani;
Perioada de garantie asupra lucrarilor
achizitionate
-copie, confirmate prin semnatura și ștampila
Recomandări la contractele atașate pentru
demonstarea lucrarilor similare executate
Beneticiarului lucrarilor, precum Si semnatura
Si Stampila Participantului;
Declaratie privind dotarile specitice, utilajul Si
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului
Avizul Inspectiei de Stat in Constructie

3

Da

Da
Da
Da

23
24

25

26

Certiticatul de atestare tehnico - profesionala a -copie, contirmata prin semnatura Si Stampila
Participantului;
dirigintelui de Santier
Cifra de afaceri medie anuala in ultimii 3 ani egala sau mai mare decit 1 000 000_ lei;

Da

Act privind contirmarea deținerii de
laboratoare proprii autorizate Si acreditate in
modul stabilit, sau a contractelor cu aceste
laboratoare
Lista subcontractorilor

DA

Certiticat ISO 9001 pentru utilaje
27
28
29

30

copie, contirmat prin semnatura Si Stampila
Participantului

Da

DA
original - conform Formularului F 3.13,
contirmat prin aplicarea semnaturii sistampilei
Participantului
Copie -, contirmat prin aplicarea semnaturii
sistampilei Participantului

DA

Lichiditate generala

minim 150 %.

DA

MOSTRE

La solicitarea autoritatii Contractante in
decurs de 5 zile

DA

Informatie privind asocierea

Conform formularului 3.14 stampilata si
semnata de participant

DA

15. Motivul recurgerii la procedura accelerata în cazul licitației deschise, restrinse și al procedurii negociate), dupa caz
16. Tehnici si instrumente specitice de atribuire tdaca este cazul speciticati daca se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de
achizitie sau licitatia electronica): NU
17. Conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului indicati dupa caz): NU
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret cu indeplinirea stricta a caietului de
sarcini
19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Denumirea factorului de evaluare
Nr. d/o

NU
20. Termenul limita de depunere/deschidere a ofertelor:
-

pana la: [ora exacta] conform SIA RSAP

-

pe: [data] conform SIA RSAP

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor ti depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
SIA RSAP sau adresa deschiderii)

25.Ofertele intirziate vor ti respinse.
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26. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:
27. Ofertantii sau reprezentantii acestora au dreptul sa participe la deschiderea ofertelor, cu exceptia cazului cind ofertele au fost
25.
depuse prin SIA “RSAP”
28. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
29. Respectivul contract se refera la un proiect Si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: NU
se specitica denumirea proiectului Si/sau programului)

30. Denumirea Si adresa organismului competent de solutionare a contestatiilor:
Agentia Nationalapentru Solutionarea Contestatiilor
31. Adresa: mun. Chisinau, bd Stefan cel Mare Si Sfant nr.124 tet.4), MD 2001; Tel/Fax/email:
022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md (Data datele) Si referinta treferintele) publicarilor anterioare in Jurnalul
Oticial al Uniunii Europene privind contractul tcontractele) la care se refera anuntul respective tdaca este cazul):NU
in cazul achizitiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunturilor viitoare: Nu este cazul
Data publicarii anuntului de intentie sau, dupa caz, precizarea ca nu a fost publicat un astfel de anun{:Nu a fost publicat
32. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare:?
Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu
Se va utiliza/accepta

depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronica

NU
Se va utiliza/accepta

platile electronice

Se va utiliza/accepta

33. Contractul intra sub incidenta Acordului privind achizitiile guvernamentale al Organizatiei Mondiale a
Comertului tnumai in cazul anunturilor transmise spre publicare in Jurnalul Oticial al Uniunii Europene): NU
(se specitica da sau nu)
34. Alte informatii relevante: Nu sunt

Conducatorul grupului de lucru: Ala Gherman
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