ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea
Serviciilor de supraveghere (responsabil tehnic) a lucrărilor de reparații curente
la Serviciul Centrul maternal din str. Grenoble 163/5 și Serviciul social Grădiniță Creșă bd. Cuza Vodă
29/4, a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului pentru anul 2022 prin procedura de
achiziție, licitație publică deschisă
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea autorității contractante: Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului
IDNO: 1007601009543
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Vlahuță 3
Numărul de telefon/fax: 022-24-32-55, 022-22-71-37/ 022-24-27-02
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
 e-mail: dgpdc@cmc.md
 pagina web: www.dgpdc.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 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 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 executarea următoarelor servicii:
Lista cu cantitățile de servicii №
Valoarea
estimată
Denumirea
Unitat
(se indica
bunurilor/
Nr.
Cod
ea de Canti Specificarea tehnică deplină solicitată,
pentru
serviciilor/
d/o
CPV
măsur tatea
Standarde de referință
fiecare lot în
lucrărilor
ă
parte)
solicitate
Suma este
fără TVA
Lotul 1

1.

71520
000-9

Servicii de
supraveghere
(responsabil
tehnic)la lucrările
de reparații
curente la
Serviciul Centrul
maternal din str.
Grenoble 163/5

71520
000-9

Servicii de
supraveghere
(responsabil
tehnic)la lucrările
de reparații
curente la
Serviciul social
Grădiniță Creșă
bd. Cuza Vodă
29/4

Servici
u

1

Lotul 2

2.

Servici
u

1

a.
să accepte execuţia lucrărilor de
construcţie numai pe bază de
proiecte şi detalii de execuţie,
verificate şi ştampilate de specialişti
verificatori de proiecte, conform
prevederilor legislative
b.
să analizeze şi să avizeze:
proiectele
tehnologice
privind
execuţia
lucrărilor;
procedurile
tehnice de execuţie a lucrărilor;
programele de verificare a execuţiei;
proiectele de organizare a execuţiei
(organizare de şantier); graficele de
execuţie
a lucrărilor aferente
exigenţelor esenţiale; proceseleverbale privind lucrările ascunse;
c.
să exercite controlul execuţiei
lucrărilor conform programului de
verificare;
d.
să controleze modul în care se

12 500,00 lei

12 500,00 lei

efectuează recepţia calitativă a
materialelor şi a elementelor de
construcţie;
e.
să controleze
calitatea
elementelor de construcţie;
f.
să oprească execuţia lucrărilor
de construcţie în cazul în care s-au
produs defecte grave de calitate sau
abateri de la prevederile proiectului
de execuţie;
g.
să ia măsuri de corectare sau
refacere a lucrărilor, constatate ca
fiind necorespunzătoare;
h.
să
solicite
avize
pentru
lichidarea deficienţelor care afectează
exigenţele esenţiale la lucrările de
construcţie sau a abaterilor de la
proiect;
i.
să
informeze
operativ
conducerea
organizaţiei
de
construcţie
despre
lichidarea deficienţelor constatate şi
măsurile întreprinse pentru a exclude
repetarea lor;
j.
să întocmească şi să ţină la zi
registrul de evidenţă a lucrărilor
verificate.
k.
prezenta la obiect 2-3 ori
săptămânal;
l.
la solicitarea beneficiarului
disponibilitatea
de
prezentare
operativă, în orice oră a diurnei la
obiect;
m.
disponibilitatea de deplasare la
obiecte;
n.
experiență în domeniu minim 5
ani.;
o.
fără subcontractare;
p.
acordarea suportului, în limitele
competenței sale la identificarea
cantităților și aprecierii costurilor de
lucrări necesare la reparația și
întreținerea obiectelor;
q.
evaluarea devizelor la etapa
evaluării ofertelor la obiectele date, în
urma procedurii de licitație publică
dechisă.
r.
valoarea
contractului
va
constitui maxim 1,1% din volumul
lucrări
Valoarea estimativă totală
9.

25 000,00 lei

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta):
1) Pentru un singur lot;

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____
Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
Termenii și condițiile de prestare a serviciilor: până se finalizează lucrările de reparații curente la
Serviciul Centrul maternal din str. Grenoble 163/5 și Serviciul social Grădiniță Creșă bd. Cuza Vodă
29/4,.
Termenul de prestare a serviciilor se va efectua de către Prestator pe parcursul executării lucrărilor
de reparații curente la Serviciul Centrul maternal din str. Grenoble 163/5 și Serviciul social Grădiniță
Creșă bd. Cuza Vodă 29/4.
Termenul de valabilitate a contractului: 28 februarie 2023.
Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/ de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al
(ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.
d/o
1.

2.
3.

Denumirea
criteriului/cerinței
Oferta, care va include
Specificații tehnice și
Specificații de preț
Date despre operatorul
economic
Dovada înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate cu prevederile
legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

4.

Existența contului bancar în
MDL

5.
6.

Atestare profesională
Declarație pe propria
răspundere despre
neaplicarea sancțiunilor
penale pe parcursul ultimilor
3 ani
Declarație privind lista
principalelor servicii prestate
în ultimii 5 ani de activitate

7.

Modul de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței
Conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa
nr.2

Obligativitatea
DA

Conform modelului din Anexa nr.3

DA

Copia Extrasului din Registrul de stat al
persoanelor juridice/Certificat/Decizie de
înregistrare, care certifică statutul de
persoană juridică a ofertantului - emis de
organul împuternicit conform ţării de
reşedinţă a ofertantului
Copia certificatului privind atribuirea contului
bancar, eliberat de banca deținătoare de
cont, sau un alt document confirmativ al
datelor bancare ale ofertantului
Copia certificatului de Responsabil Tehnic
Original

În cazul
existenței
acesteia

DA

DA

DA

Lista principalelor servicii similare prestate în
ultimii 5 ani, conţinând valori, perioade de
prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia
din urmă sunt autorităţi contractante sau
clienţi privaţi. Prestările de servicii se
confirmă prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de către
clientul privat beneficiar. În cazul în care
beneficiarul este un client privat şi, din motive
obiective, operatorul economic nu are

DA

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

posibilitatea obţinerii unei
certificări/confirmări din partea acestuia,
demonstrarea prestărilor de servicii se
realizează printr-o declaraţie a operatorului
economic
Garanția pentru ofertă, sub formă de garanție bancară cuantumul 0% din suma fară TVA.
Termenul de garanție a serviciilor – 0 ani.
Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 0% din suma cu TVA din valoarea contractului.
Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț în conformitate cu
caietul de sarcini.
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise,restrânse și a procedurii
negociate ),după caz : nu se aplică
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordulcadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica
Ofertele se prezintă in valută lei MDL
Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor:

Nr. d/o
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.

Denumirea factorului de evaluare
Ponderea%
Nu se aplică
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
 pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP
Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de
participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin
SIA “RSAP”.
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplică.
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
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul
Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ: nu a fost publicat un anunț de intenție
În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor
de participare
facturarea electronică
plățile electronice

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

36. 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 aplică
37.
Alte informații relevante: nu sunt.

Digitally signed by Calestru Irina
Date: 2022.09.19 12:35:12 EEST
Reason:
MoldSign
Signature
Conducătorul grupului
de lucru:
___________
Calestru Irina
Location: Moldova

L.Ș.

