ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea
Mecanism pentru spălarea hidrodinamică şi curăţarea sistemului de canalizare pluvială
prin procedura de achiziţie
Licitaţie Deschisă
1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia gerenală transport public şi căi de comunicaţie
2. IDNO: 1007601009657
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo,18
4. Numărul de telefon/fax: 022204678

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: dirtrans@pmc.md, https://dgtpcc.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD1632488164241 în SIA RSAP
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o
altă formă de achiziţie comună): nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr.

Cod CPV

d/o

1

42997000-1

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr
ărilor solicitate

Mecanism pentru
spălarea
hidrodinamică şi
curăţarea sistemului
de canalizare
pluvială

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea
tehnică deplină
solicitată,
Standarde de
referinţă

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

buc

1

Conform
caietului de
sarcini

1 200 000,00

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi
ofertant___________________________________________________________________.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: În decurs de 60 zile de la
mometul semnarii contractului
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de

lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
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15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţioneazăinformaţiile solicitate (DUAE,
documentaţie):
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mod de demonstrare a
îndepliniriicerinţei:

Denumirea documentului/cerinţelor
DUAE

Formularul DUAE
confirmată prin semnătura electronică

Nivelul minim/
Obligativitatea
Obligatoriu

Foruluarul F3.1 din documentaţia
Obligatoriu
Formularul ofertei
standard (capitolul III) confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice
Certificat/decizie (valabil) de
Dovada înregistrării persoanei juridice,
înregistrare a întreprinderii/extras din
Obligatoriu
în conformitate cu prevederile legale
Registrul de Stat al persoanelor
din ţara în care ofertantul este stabilit
juridice
Original – eliberat de Serviciul Fiscal
Certificat de efectuare sistematică a
Obligatoriu
de Stat valabil confirmat prin
plăţii impozitelor, contribuţiilor
semnatura electronic
Act eliberat de banca la care agentul
economic deţine cont bancar, copie
Obligatoriu
Certificat de atribuire a contului bancar
certificată cu ştampila şi semnătura
agentului economic Semnat electronic;
Oferta va fi însoţită de o Garanţie
pentru ofertă (emisă de o bancă
comercială) conform formularului
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la
contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare:
Obligatoriu
Garanţia pentru ofertă (1 %)
Denumirea MF TT Chişinău bugetul
municipiului, DGTP şi CC
Cod fiscal :1007601009657
IBAN
MD43TRPCDV518410A00771AA
Banca Ministerul Finanţelor –
Trezoreria de Stat
Garanţia pentru execuţie prin transfer
la contul autorităţii contractante,
conform următoarelor date bancare:
Denumirea MF TT Chişinău bugetul
Obligatoriu la
municipiului, DGTP şi CC
semnarea
Garanţie de bună execuţie (2%)
Cod fiscal :1007601009657
contractului
IBAN:MD43TRPCDV518410A00771
AA
Banca Ministerul Finanţelor –
Trezoreria de Stat, se prezintă doar de
către Ofertantul câştigător
- Situaţia financiară pentru ultimul 1
an;
Copie – confirmată prin semnătura
Obligatoriu
- Bilanţ pentru ultimii 2 ani;
electronică
- Contul de profit şi pierdere pentru
ultimii 2 ani.
*Cifra de afaceri pentru ultimul an al
Copie –documentelor confirmativeObligatoriu
participantului nu mai mică de 1200
confirmate prin aplicarea semnăturii
mii lei
electronică
Declaraţie privind rata
Lichiditatea nu mai mică de 100%
Obligatoriu
lichidităţiiconfirmată prin aplicarea
pentru ultimul an de raportare
semnăturii electronică
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11.

Delegaţia de împuternicire a
reprezentantului companiei

Original sau copia confirmată prin
aplicarea semnăturii electronică

12.

Certificat de conformitate

13.

Certificat de Dealer autorizat (în cazul
în care este Dealer)

14.

Certificat de garanţie pentru 24 luni

15.

Certificat cu privire la consumul de
combustibil – Cicluri standartizate de
testare (SORT1,2,3)

Copie –confirmată prin aplicarea
semnăturii electronică
Copie – confirmată prin aplicarea
semnăturii electronică
Copie – confirmată prin aplicarea
semnăturii electronică
Copie - confirmată prin aplicarea
semnăturii electronică oferită de către
uzina producătoare

16.

Certificarea ISO 9001 al
producătorului

Copie – confirmată prin aplicarea
semnăturii electronică

17.

Graficul de livrare

18.

Specificaţii tehnice

Confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
F.4.1. Semnat electronic

19.

Specificaţii de preţ

F.4.2. Semnat electronic

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Notă*
În conformitate cu Legea privind achiziţiile publice nr.131/2015 şi anume, art, 65 alin. (4),
prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea ,ofertei tehnice, ofertei financiare,
formularului DUAE şi garanţia реntru ofertă".
Potrivit art. 33 alin. (14) lit. i) pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică.
16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînseşi al
procedurii negociate), după caz Licitaţie Deschisă
17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitatepreţ
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi ponderile lor:
Factori de
evaluare

Nr

Preţul
ofertei

1

Termenul
de garanţie

2

Punctaj
ul
maxim
alocat

Metodologie de
evaluare

Punctaj de referinţă

Oferta cu preţul cel
mai scăzut

60
(Preţ cel mai scăzut /
Preţ oferta) x
Punctaj maxim

60
Oferta cu alt preţ

>24 luni
40

40
(Garanţia mai mică / Garanţia mai mare) x
Punctaj maxim

Oferta cu alt termen

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

până la: conform SIA RSAP

-

pe: SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 80 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
română
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii

Europene: nu se aplică
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) şireferinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este
cazul): nu este cazul
30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:
nu
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: BAP nr. 17 din 05.03.2021
32. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Da
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Da
plăţile electronice
Da
33. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei
Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene): nu
34. Alte informaţii relevante: nu
Conducătorul grupului de lucru: Dumitru CEBAN
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L.Ş.

