ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Lucrarilor de reparative la Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei
1. Denumirea autorității contractante: IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei
2. IDNO: 1012620010900
3. Adresa: Orhei str. 13
4. Numărul de telefon/fax: 0 235.2.34.73
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: hacinaliliana@mail.ru
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): Nu se aplică
8. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de
achiziție privind executarea următoarelor lucrări:
Nr.
d/o

Cod CPV

1

45453000-7

№ Simbol norme
crt. şi Cod resurse

Unitatea
Denumire lucrări solicitate
de
măsură
Lucrari de reparatie la
Liceul Teoretic Alecu
unitate
Russo Orhei

Cantitatea

1

Valoarea estimata
Specificația
tehnică deplină fara TVA
solicitată
Conform
316 955-00
caietului de
sarcini

Denumire lucrărilor

Unitatea de
masura

Volum

1. Lucrari interioare
1.1. Perete despartitor pentru amenajarea a unei clase primare Bl. (C), et II
1

2

3

CD72B

CK25A

CK27A

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea
125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj
de PGC intr-un strat din ambele parti cu
izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv
Glasvanduri din profile din mase plastice la
constructii cu inaltimi pina la 35 m din
panouri fixe montate pe parapet

4

CK18C

Montarea coltare din aluminiu la usi

5

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

6

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

7
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suprafetelor interioare a peretilor
1

m2

m2

m2

m
m2

m2
m2

10,72

2,00

2,53
18,50
21,44
21,44
21,44

8

9

10

11

12

13

CN06A

RpEA01A

RpEB01A

RpEB01A

RpEE01A

RpEE03A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate
manual
Montarea tuburilor de protectie din
policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu
diametrul pina la 16 mm, montat aparent
fixate direct pe ziduri ( Cablu canal )
Montarea conductorilor mascati, din aluminiu
sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,
montati ingropat, avind sectiunea VVGng
3x2,5 mmp
Montarea conductorilor mascati, din aluminiu
sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,
montati ingropat, avind sectiunea VVGng
2x1,5 mmp
Montarea interupatoarelor unipolare sau
bipolare de 10-25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in carcasa de
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din
lemn sau plastic, racordate la conductori de
cupru sau aluminiu
Montarea prizelor bipolare constructie
normala din bachelita sau aminoplast, simpla,
dubla, constructie impermeabila, etanse,
etanse metalica sau similare, montate ingropat
sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic

m2

m

m

m

buc

buc

21,44

21,00

10,00

11,00

1,00

4,00

1.2. Perete despartitor pentru amenajarea a 2 clase Bl. (A), et IV
14

15

16

17

CD72B

CK25A

CK27A

CK18C

Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea
125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj
de PGC intr-un strat din ambele parti cu
izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv
Glasvanduri din profile din mase plastice la
constructii cu inaltimi pina la 35 m din
panouri fixe montate pe parapet
Montarea coltare din aluminiu la usi
2

m2

m2

m2
m

69,80

4,00

17,74
71,00

18

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

19

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

20

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

21

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate
manual

22

23

24

25

26

RpEA01A

RpEB01A

RpEB01A

RpEE01A

RpEE03A

Montarea tuburilor de protectie din
policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu
diametrul pina la 16 mm, montat aparent
fixate direct pe ziduri ( Cablu canal )
Montarea conductorilor mascati, din aluminiu
sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,
montati ingropat, avind sectiunea VVGng
3x2,5 mmp
Montarea conductorilor mascati, din aluminiu
sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,
montati ingropat, avind sectiunea VVGng
2x1,5 mmp
Montarea interupatoarelor unipolare sau
bipolare de 10-25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in carcasa de
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din
lemn sau plastic, racordate la conductori de
cupru sau aluminiu
Montarea prizelor bipolare constructie
normala din bachelita sau aminoplast, simpla,
dubla, constructie impermeabila, etanse,
etanse metalica sau similare, montate ingropat
sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic

m2

m2

m2

m2

m

m

m

buc

buc

139,60
139,60
139,60

139,60

120,40

72,00

48,40

2,00

26,00

1.3. Reparatia coridorului blocul BL (B), et. III
27

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi,)

28

CK25A

Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate

29

RpCO56C

Demontari: captuseli din lemn, PFL, la pereti
-corob de la ventilare
3

m2

m2

m2

17,40
17,40

10,20

30

31

RpCJ35A

CF02A

Desfaceri de tencuieli interioare sau
exterioare driscuite la pereti - inclusiv de var
si vopsea
Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti sau
stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment
marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T
pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de
caramida sau blocuri mici de beton

32

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

33

CK18C

Montarea coltare aluminiu la ferestre si usi

34

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe baza
de ipsos, la pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

CF17C

CF57A

CN53A

CN06A

CK29F

RpEF23A

RpEB01B

RpEF02A

CG18A

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra
de sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj - la pereti
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la
pereti
Grunduirea suprafetelor interioare la pereti
inainte de vopsea
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate
manual

m2

m2

m2
m

m2

m2

m2

m2

m2

Tavane suspendate din panouri prefabricate
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila

m2

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,
inclisiv tijele si globurile

buc

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu
sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,
montati ingropat, avind sectiunea 1x1,5mmp
tip PV1mmp
Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru
lampi fluorescente tubulare, orice tip, LPO
03-4x18
Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15
cm la pereti din gresie ceramica fixate cu
mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea
4

m

buc

m

106,80

106,80

213,90
58,00

213,90

192,60

213,90

213,90

213,90

123,60
3,00

90,00

6,00

81,60

si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete
mai mari de 16 mp
44

9.

VB10A

Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu
perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe
zidarie PVC

buc

6,00

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

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de executare solicitați: 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului de
antrepriză.
12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2021
13. Termenul de garanție a lucrărilor: minimum 5 ani din momentul semnării procesului verbal de recepție finală
14. 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
15. Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte
administrative (după caz): nu se aplică
16. 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):

Nr.

Denumirea
documentului/cerinţelor

1

Oferta de preț

2

Oferta tehnică conform
Caietului de sarcini

3

Garanţia pentru ofertă

4

DUAE

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Cerinţe suplimentare
Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic
a participantului
Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate
în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea
parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, original
confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului
Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului,
conform formularului F 3.2 prezentat sub forma de scrisoare
de garantie bancara, emis de banca detinatoare de cont
Confirmat cu semnătura electronic a participantului

Certificatul/decizie de
inregistrare a intreprinderii,
Copie, confirmata prin semnatura electronica
extras din Registru de Stat al
persoanelor juridice
Certificat de efectuare
sistematica a platii
impozitelor, contributiilor
Original, confirmat prin semnatura electronica
eliberat de Inspectoratul
Fiscal de Stat
Avizul Agentiei pentru
Original, confirmat prin semnatura electronica
Supraveghere Tehnica
Graficul de executare a
Formularul F3.3 confirmat prin semnatura electronica
lucrarilor
Declaratie de neincadrare in
situatiile ce determina
excluderea de la procedura de Declaratie pe proprie raspundere conform formularului F3.5
atribuire , ce vin in aplicarea
confirmat prin semnatura electronica
art. 18 din Legea 131 din
03.07.2015
Declaratia privind conduita
Declaratie pe proprie raspundere conform formularului F3.6
etica si neimplicarea in practici
confirmat prin semnatura electronica
frauduloase si de corupere
5

Obligativitate
a
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA

DA

DA

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

Formularul informativ despre
ofertant
Declaratie privind obligatiile
contractuale fata de alti
beneficiari
Certificatul de atestare
tehnico-profesionala a
dirigintelui de santier,
autorizatie a electricianului
autorizat

Formularului F3.7 confirmat prin semnatura electronica

DA

Formularului F3.8 confirmat prin semnatura electronica

DA

Original , confirmat prin semnatura electronica

DA

Declarație privind experiența similară, conform formularului
F3.9, original confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii
împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani
(calculaţi până la data limită de 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
Demonstrarea experienței
puţin egal cu valoarea ofertei Sau valoarea cumulată a tuturor
operatorului economic în
contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală
domeniul de activitate aferent
sau mai mare decît valoarea ofertei. Trebuie să nominalizeze
obiectului contractului ce
contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele
urmează a fi atribuit
stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentânduse informaţii
detaliate, conform următoarelor documente suport: copii ale
respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât
autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor
executate, valoarea acestora şi preţul; procesul verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea
lucrărilor
Certificat de atribuire a
copie eliberat de banca deţinătoare de cont
contului bancar
Actul care atestă dreptul de a
copie, confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului
executa lucrări
Avizul Inspecției de Stat în
original sau copie, conform formularului F3.15 – confirmată
Construcții
prin semnătura şi ştampila ofertantului
Declarație privind lista
principalelor lucrări
original, conform formularului F3.10 – confirmată prin
executateîn ultimul an de
semnătura şi ştampila ofertantului
activitate
Declarație privind lista
principalelor lucrări
original, conform formularului F3.10 – confirmată prin
executateîn ultimul an de
semnătura şi ştampila ofertantului
activitate
Declarație privind dotările
specifice, utilajul şi
original, conform formularului F3.11 – confirmată prin
echipamentul necesar pentru
semnătura şi ştampila ofertantului
îndeplinirea corespunzătoare a
contractului

DA

DA
DA
DA

DA

DA

DA

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după
caz: nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul
dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare
nu se aplică
6

Ponderea%

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: Informația o găsiți în SIA RSAP
pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. 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”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. 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
30. 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 se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. 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
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.07.2021
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

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

35. 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
(se specifică da sau nu)
36. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: _L.Hacina__________________

7

L.Ș.

