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ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea

Lucrări de coborâre a bordurelor la cota părţii carosabile la intersecţii, treceri pentru pietoni şi
accese în curţi, întru facilitarea deplasării pietonilor şi celor care se deplasează cu biciclete,
trotinete, scaune cu rotile (persoane cu disabilităţi) în municipiul Chişinău.
prin procedura de achiziţie
Cererea Ofertelor de Preţ
1. Denumirea autorităţii contractante:Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie
2. IDNO:1007601009657
3. Adresa: mun. Chişinău, str. S.Lazo 18
4. Numărul de telefon/fax: 022 20-46-78
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante:dirtrans@pmc.md,
https://dgtpcc.md;
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD1626845261205 în SIA RSAP
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la
procedura de achiziţie :
Nr.
d/o

1

Cod CPV

45233142-6

6.

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrărilo
r solicitate

Lucrări de coborâre a
bordurelor la cota părţii
carosabile la intersecţii,
treceri pentru pietoni şi
accese în curţi, întru
facilitarea deplasării
pietonilor şi celor care se
deplasează cu biciclete,
trotinete, scaune cu rotile
(persoane cu disabilităţi)
în municipiul Chişinău.

Unitatea
de măsură

lucrări

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referinţă

Valoarea
estimată,
fără TVA

1

Conform caietului
de sarcini

250 000,00 lei
MDL

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

7. Termenii şi condiţiile de livrare solicitaţi: În termen de o lună de la primirea ordinului de
începere.
8.

9.

Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021
Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
documentaţie):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinţei

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:

1

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.

DUAE

2.

Oferta

3.

Cerere de participare

4.

DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

5.

6.

7.

Formularul DUAE
confirmată prin semnătura electronică
Formularul 3.1
Confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice
Anexa nr. 7 la Documentalia standard,
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
Anexa nr.8 la Documentaţia standard,
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Oferta va fi însoţită de o Garanţie conform Obligatoriu
Anexa nr.9 la Documentaţia standard
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la
contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare:
Denumirea MF TT Chişinău bugetul
municipiului, DGTP şi CC
Cod fiscal :1007601009657
IBAN :MD43TRPCDV518410A00771AA
Banca Ministerul Finanţelor – Trezoreria
de Stat
Anexa nr.10 la Documentaţia standard, Obligatoriu
Grafic de executare a lucrărilor
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
Declaraţie privind experienţa similară Anexa nr.12 confirmată prin aplicarea
Obligatoriu
Ofertantul (operator economic sau
semnăturii electronice
membrii asocierii împreună) trebuie să şi/sau
demonstreze că a finalizat în ultimii 5 Anexa nr.13 confirmată prin aplicarea
ani (calculaţi până la data limită de
semnăturii electronice
depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect
execuţia unor lucrări similare cu cele
ce fac obiectul contractului ce urmează
a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din
valoarea viitorului contract;
şi/sau
Garanţia pentru ofertă 1%

valoarea cumulată a tuturor
contractelor executate în ultimul an de
activitate să fie egală sau mai mare
decât valoarea viitorului contract.

8.

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

Anexa nr.14 la Documentaţia standard, Obligatoriu
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

9.

Declaraţie privind personalul de
specialitate propus pentru
implementarea contractului

Anexa nr.15 la Documentaţia standard, Obligatoriu
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

2

10

Lista subcontractanților şi
partea/părţile din contract care sunt
îndeplinite de aceştia

11.

Informaţii privind asocierea

12.

13

14.

15
16.

17.

18.
19.
20.

Anexa nr.16 la Documentaţia standard, Obligatoriu
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Anexa nr.17 la Documentaţia standard, Obligatoriu
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice
Dovada înregistrării persoanei
Certificat/decizie de înregistrare a
Obligatoriu
juridice, în conformitate cu prevederile întreprinderii/extras din Registrul de Stat al
legale din ţara în care ofertantul este
persoanelor juridice confirmat prin aplicarea
stabilit
semnăturii electronice
Act eliberat de banca la care agentul Obligatoriu
economic deţine cont bancarconfirmat prin
aplicarea semnăturii electronice
Original – eliberat de Serviciul Fiscal de Obligatoriu
Certificat de lipsa a datoriilor eliberat
Statvalabilconfirmat
prin
aplicarea
de Serviciul Fiscal de Stat
semnăturii electronice
Raportul financiar pentru ultimul an de Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii Obligatoriu
electronice
activitate
Certificat de atribuire a contului
bancar

Garanţia de bună execuţie (se va Oferta va fi însoţită de o Garanţie de bună
prezenta la încheierea contractului) execuţie(emisă de o bancă comercială)
conform formularului
1% din suma contractului adjudecat
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la
contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare:
Denumirea MF TT Chişinău bugetul
municipiului, DGTP şi CC
Cod fiscal :1007601009657
IBAN:
MD43TRPCDV518410A00771AA
Banca Ministerul Finanţelor – Trezoreria
de Stat
Anexa nr. 22 la Documentaţia
Avizul (pozitiv) al Agenţiei pentru
standard, confirmat prin aplicarea
Supraveghere Tehnică
semnăturii electronice
Certificatul de atestare tehnicoCopie confirmată prin aplicarea semnăturii
profesională a dirigintelui de şantier
electronice
Cifra medie anuală a afaceri în ultimii
3 ani
Extras din contul curent bancar despre
disponibilitatea de bani lichizi, sau
certificate de linie de credit

(1 mln lei)

Obligatoriu la
semnarea
contractului

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Ofertantul trebuie să demonstreze că are pe Obligatoriu
contul curent bani lichizi – 100 mii lei.
confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice
Confirmat prin aplicarea semnăturii Obligatoriu
electronice
de Conform caietului de sarcini
Obligatoriu
Confirmat
prin
aplicarea
semnăturii

21.

Deviz Formular 3,5,7

23.

Prezentarea
certificatelor
conformitate a materialelor

24.

Declaraţie
privind
confirmarea
identităţii beneficiarilor efectivi şi
neîncadrarea acestora în situaţia
condamnării pentru participarea la

electronice

Se îndeplineşte şi se prezintă în original
semnat şi ştampilat de către operatorul
economic declarat câştigător la semnarea
contractului
3

Obligatoriu la
semnarea
contractului

25

activităţi ale unei organizaţii sau
grupări criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani
Perioada de garanţie a lucrarilor după Min. 2 ani
semnarea procesului verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor

Obligatoriu

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Preţul cel mai scăzut şi
corespunderea tuturor cerinţelor solicitate
În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
11. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (licitaţia electronică):nu se aplică
12. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi ponderile lor:
-

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:până la: [ora exactă] Informaţia o
găsiţi în SIA RSAP

-

pe: [data]Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

13. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
14. Termenul de valabilitate a ofertelor:60 zile calindaristice
15. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
română .

17. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
18. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Se acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plăţile electronice
Se acceptă
Conducătorul grupului de lucru: Vitalie MIHALACHE
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L.Ş.

