ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Lucrărilor de reparație capitală a rețelelor interioare de
aprovizionare cu apă rece, caldă și a sistemului anti incendiar, de la et. I al sediului
Consiliului Audiovizualului
prin procedura de achiziție: achiziție de mică valoare
1. Denumirea autorității contractante: Consiliul Audiovizualului
2. IDNO: 1006601004024
3. Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău str. Vlaicu Pârcălab 46
4. Numărul de telefon/fax: 022 277551, 022 213045
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: office@cca.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): CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
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:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/
lucrărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

buc

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

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

1

Conform caietului de
sarcini

34 000,00

Lotul 1
4523111-6
1

Lucrări de
montare și de
înlocuire a
conductelor

Lucrări de reparație
capitală a rețelelor
interioare de
aprovizionare cu apă
rece, caldă și a
sistemului anti
incendiar, de la et. I al
sediului Consiliului
Audiovizualului

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 lună din data semnării
contractului.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
13. 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.
d/o

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Semnat electronic de către Operatorul
Economic
Oferta de preț
Semnat electronic de către operatorul
economic
Grafic de executare a lucrărilor Semnat electronic de către operatorul
economic
Declarație privind experiența
Semnat electronic de către operatorul
economic
similară
Operatorul economic trebuie să
demonstreze ca au finalizat în ultimii 3
ani(calculați pînă la data limită de
depunere a ofertelor):- un contract ce a
avut ca obiect execuția unor servicii
similare.
Devizele locale aferente ofertei Formularele F3, F5, F7 cu specificația
parametrilor tehnici solicitați în caietul
de sarcini în original, confirmate prin
aplicarea semnăturii electronice a
participantului
Certificat de înregistrare a
Copie, confirmata prin
întreprinderii/ decizie de
aplicarea semnăturii
înregistrare/ extras de
electronice a OE
înregistrare din registrul de stat
al persoanelor juridice
Certificat de atribuire a contului
Copie, confirmata prin
bancar
aplicarea semnăturii
electronice a OE
DUAE

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
16. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat
18. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: NU
19. 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
Alte informații relevante: Operatorii economici interesați pot obține informații suplimentare
de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa
indicată mai jos:
Denumirea autorității contractante: Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova
Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 46
Tel: 022 277551, 022 213045 E-mail office@cca.md
Conducătorul grupului de lucru: ______________________________

