Digitally signed by Iermicioi Vladimir
Date: 2021.04.22 09:04:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANUNȚ DE PARTICIPARE REPETAT

Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate în vederea stabilirii oportunităţilor de
iniţiere/desfăşurare a unor parteneriate public-private privind ”Reconstrucția capitală a
telefericului din str. Nicolae H. Costin până la str. Calea Ieșilor” și amenajarea zonei adiacente.
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

Denumirea autorității contractante: Direcția generală economie, comerț și turism a CMC
IDNO: 1020601000059
Adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 106
Numărul de telefon/fax: 022-22-63-38; 022-22-23-27
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: smip.dgect@cmc.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: smip.dgect@cmc.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă
formă de achiziție comună): Autoritate publică locală.
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr. Cod CPV
d/o

1.

79314000-8

Denumirea
bunurilor/
serviciilor/lucrărilor
solicitate

Servicii de elaborare
a studiului de fezabilitate în vederea
stabilirii
oportunităţilor de
iniţiere/desfăşurare a
unor parteneriate
public-private privind
”Reconstrucția
capitală a telefericului
din str. Nicolae H.
Costin până la str.
Calea Ieșilor” și
amenajarea zonei
adiacente.
.
Valoarea estimativă
totală, lei fără TVA

Unitatea Cantita
de
tea
măsură

Lotul 1
Servicii/
1
unit

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
standarde de
referință

Valoarea
estimativă
(se va indica
pentru fiecare
lot în parte)

Conform caietului de
sarcini

1 000 000,00
lei

1 000 000,00
lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

Pentru fiecare lot separat.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
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11. Termenii și condițiile de executare solicitați:
11.1. În termen de 60 zile calendaristice, de la data înregistrării contractului Prestatorul va
elabora și prezenta Beneficiarului:
a) Expertiza tehnică a obiectului ”Teleferic” ;
b) Cercetările geodezice cu recomandări semnate de către specialiști în domeniu;
c) Avizului de la instituțiile respective din Republica Moldova privind impactul construcțiilor
planificate asupra dăunării / distrugerii florei și faunei din zonă parcului;
d) proiectul Studiului de fezabilitate (Draft 1).
11.2. În termen de 20 zile calendaristice, Beneficiarul va formula și prezenta Prestatorului
obiecțiile asupra proiectului Draft 1.
11.3. În termen de 10 zile calendaristice, Prestatorul va prezenta Beneficiarului Draft 2 al
Studiului de fezabilitate, elaborat în baza obiecțiilor Beneficiarului.
11.4. În termen de 2 zile calendaristice Beneficiarul va înainta Draft 2 al Studiului de
fezabilitate în adresa Agenției Proprietății Publice pentru obținerea unui aviz, în conformitate cu art.
25(c) al Legii nr. 179 din 10.07.2008 ”Cu privire la parteneriatul public-privat”,
11.5. În termen de 5 zile calendaristice din data primirii Avizului Agenției Proprietății Publice
cu privire la Draftul 2 al Studiului de fezabilitate, Prestatorul va definitiva si prezenta în adresa
Beneficiarului varianta finală a studiului de fezabilitate.
12. Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2021.
13. Contractul de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică.

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):
Descrierea criteriului/ cerinței

Nr.
d/o
1.

DUAE

2.

Dovada înregistrării persoanei
juridice
Actul care atestă dreptul de a presta
serviciile (Licenţa de activitate)
Oferta (Formularul 3.1)
Garanția pentru ofertă 2 %

3.
4.
5.

6.

Garanție de bună execuție 5%
(Formularul 3.3);

7.

Specificaţia tehnică (Formularul
4.1);
Specificaţia de preţ (Formularul

8.

Cod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/ cerinței:
Original - semnat electronic de către
Participant
Copie – confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului
Copie – confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului
Semnat electronic de către Participant
Original – formularul garanției bancare
F3.2 confirmat prin semnătura și
ștampila Participantului sau formularul
original al băncii emitente
Original – formularul F3.3 confirmat
prin semnătura și ștampila
Participantului, se prezintă doar de
către Ofertantul câștigător
Semnat electronic de către Participant

Nivelul minim/
Obligativitatea
Da

Semnat electronic de către Participant

Da
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Da
Da
Da
Da

Da

Da

9.

4.2);
Declarație privind confirmarea
identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru
participarea la activităţi ale unei
organizaţii sau grupări criminale,
pentru corupţie, fraudă şi/sau
spălare de bani( conform anexei din
Ordinul Ministerului Finanțelor Nr.
145 din 24-11-2020 )

10. Certificat de atribuire a contului
bancar;
11. Certificatul cu privire la lipsa
datoriilor față de bugetul de stat
(eliberat de către Inspectoratul
Fiscal de Stat);
12. Demonstrarea experienţei
operatorului economic în domeniul
de activitate aferent obiectului
contractului ce urmează a fi atribuit

12. Demonstrarea accesului la
infrastructura/ mijloacele indicate
de autoritatea contractantă, pe care
aceasta le consideră strict necesare
pentru îndeplinirea corespunzătoare
a Contractului

Semnat electronic de către Participant

Da

Original – eliberat de banca deținătoare
de cont
Original – eliberat de Organul Fiscal

Da

- Informaţii cu privire la experienţa
similară cu prezentarea Listei studiilor
de fezabilitate elaborate anterior pe
parcursul perioadei de 3 ani (20182020), iar prezentarea listei studiilor de
fezabilitate elaborate în domeniul
similar în alte state, va constitui un
avantaj;
- Prezentarea Contractelor/
Protocoalelor de intenții semnate cu
instituțiile publice și/sau agenții
economici licențiați în:
a) domeniul lucrărilor geodezice;
b) expertize tehnice ale obiectelor
industriale cu risc sporit pentru
sănătatea omului;
c) instituțiile de cercetări a florei și
faunei din Republica Moldova care
vor determina impactul
construcțiilor asupra florei și faunei
din zona parcului, va constitui un
avantaj;
CV-uri și informaţii suplimentare
referitoare la studiile, pregătirea
profesională şi calificarea experților care
vor fi antrenați în elaborarea Studiului
de fezabilitate, inclusiv și a experților
inginer-proiectant în:
a) construcții, căi de comunicare,
drumuri și infrastructură edilitară;
b) construcţii de clădiri si (sau) de
instalaţii ingineresti si de reţele tehnicoedilitare;
c) inginerie, drept și evaluarea
imobilelor.

Da

3

Da

Da

15. În cazul în care DGECT potrivit prevederilor art. 20 alin (8) din Legea nr. 131/2015
privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul
economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și
cadrului normativ în vigoare. În cazul nerespectării documentelor justificative în termenul-limită
stabilit, operatorul economic va fi descalificat.
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va efectua la
suma totală a ofertei fără TVA, după criteriul cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor
solicitate.
16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la ora: conform SIA RSAP
- pe data: conform SIA RSAP
17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de
participare vor fi depuse în format electronic prin intermediul SIA RSAP, de asemenea acestea vor fi
prezentate în original la adresa Str. Columna, nr. 106, mun. Chișinău.
18.

Termenul de valabilitate a ofertelor:
- 45 zile

19. Locul deschiderii ofertelor: ofertele se depun în format electronic și în original. Ofertele
întârziate vor fi respinse.
20. Procedura de achiziție se va desfășura prin intermediul licitației electronice, pasul minim
de micşorare a ratei de licitaţie fiind de 10 000,00 lei, numărul de runde- 3.
21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
stat.
Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
22.

23.

Data publicării anunțului de intenție: nu se aplică.

24.

Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

25.

În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Nr. d/o Denumirea documentului electronic

Se va utiliza/ accepta sau
nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de Se va utiliza
participare
Sistemul de comenzi electronice
Nu se va accepta
Facturare electronică
Se va utiliza
Plăți electronice
Se va utiliza

26.

Alte informații relevante:__________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir IERMICIOI
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