Anexa nr.2
laDocumentația standard nr. 69
din 7mai 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind achiziționarea: Procurarea combusnibilului .
(seindicăobiectulachiziției)

prinprocedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri
(tipulprocedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: I.P.Gimnaziul s.Maramonovca
2. IDNO: 1012620009566
3. Adresa: s. Maramonovca r. Drochia.
4. Numărul de telefon/fax: 069889193
5. Adresa de e-mail șipagina web oficialăa autorității contractante: gmaramonovca@bk.ru
6. Adresa de e-mail saupagina web oficialăde la care se vaputeaobțineaccesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
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
altăformă de achiziție comună): Autoritate Publică Locală
8. Cumpărătorulinvităoperatoriieconomiciinteresați, care îi pot satisfacenecesitățile, săparticipe
la procedura de achizițieprivindprestarea/executareaurmătoarelorservicii de
proiectare/lucrări:
Nr.
d/o

Denumireaserviciilor de
proiectaresau de
lucrărisolicitate

Cod
CPV

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificareatehnică
deplinăsolicitată,
Standarde de
referință

Valoareaestimată
(se
vaindicapentrufieca
re lot în parte)

Lotul 1

1

09100000
-0

Procurarea
combusnibilului pentru
I.P.Gimnaziul
Maramonovca

294000
lot

35 t

Carbuni marca AM

Valoarea estimativă totală 294000

9. Încazulprocedurilordepreselecție se indicănumărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul,
numărul maxim al acestora._________________________________________
10. Încazulîn care contractual este împărțitpe loturi, un operator economic poatedepune
oferta (se vaselecta):
1)
2)
3)
4)

Pentru un singur lot;
Pentru mai multe loturi;
Pentrutoateloturile;
Altelimităriprivindnumărul de loturi care pot fi atribuiteaceluiașiofertant___________

11. Admitereasauinterzicereaofertelor alternative: Nu se admite
(indicați se admitesaunu se admite)

12. Termeniișicondițiile de prestare/executaresolicitați: 60 zile

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022
14. Contract de achizițierezervatatelierelorprotejatesaucăacestapoate fi
executatnumaiîncadrulunorprograme de angajareprotejată (dupăcaz):
________________________
(indicați da sau nu)

15. Prestareaserviciuluiesterezervatăuneianumiteprofesiiîntemeiulunorlegisau al unoracte
administrative (dupăcaz):
__________________________________________________________________________
(semenționeazărespectivelelegișiacte administrative)

16. Scurtadescriere a criteriilorprivindeligibilitateaoperatoriloreconomici care pot
determinaeliminareaacestorași a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim
(nivelurileminime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiilesolicitate
(DUAE, documentație):
17. N
r.
d
/o

1

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul
minim/
Obligativi
tatea

Oferta

Cerere de participare (anexa nr.7)

Obligatori
u

Declaratie privind valabilitatea
ofertei(anexa nr.8)

2

3

4

Garanția pentru ofertă - prin scrisoare de
garanție bancară
DUAE

Elctronic SIA RSAP

Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţaraîn care
candidatul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii/extras din Registrul
de
Stat al persoanelor juridice(semnata
electronic)
Copie eliberată de către
Inspectoratul
Fiscal, (semnata electronic)
electronică a Participantului

5

Certificat de efectuare sistematică a
plății impozitelor

6

Licenţa de activitate copie – confirmată
prin semnătura

7

Propunerea tehnică –conform
anexei nr. 22;
Propunerea financiară- conform
anexei nr. 23;
(anexa nr. 9)

Certificat de conformitate

sau alt certificat echivalent ce
confirmă calitatea produselor
petroliere oferite –eliberat de
Organismul Naţional de Verificare
a
conformităţii produselor –copia
originalului, confirmată prin
semnătura electronică a
Participantului

Obligatori
u
Obligatori
u
Obligatori
u

Obligatori
u
Obligatori
u
Obligatori
u

17. Garanția pentru ofertă, după caz în lei moldovenești, cuantumul - 2% din valoarea
estimată a ofertei, fără taxa pe valoarea adăugată
18. Garanția de bună execuție a contractului în lei moldovenești - formă de garanţie

bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10) sau transfer pe contul autorității
contractante în cuantum de –5 % din valoarea totală a contractului, valabilă până la
executarea contractului.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz_______________________________________
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):se aplică, 3 runde,
pasul minim 0.3%
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ pct.
45 din DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri
și servicii
22. Ofertele se prezintă în valuta_ în lei moldovenești.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate preț
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
precum și ponderile lor:

Nr.
d/o

1.
2.
3.

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

Preț
80 p
% maximal de discount la preț
10 p
Minim ani de experiență specifică
în livrarea bunurilor și/sauserviciilor similare –5 ani 5 p

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: [10:00]
- pe: [data - conform SIA RSAP]
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
română.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu_______________
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. 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
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
(dacă este cazul):_____________________________________________
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:______________________________________________________________
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:_
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ 03.02.2022___
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice
Facturarea electronică Se va utiliza
Plățile electronice Se va utiliza
38. 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 specifică da sau nu)
39. Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Fortuna Adelina

Digitally signed by Fortuna Adelina
Date: 2022.06.20 10:29:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

