
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/02757 21.06.2018din

Denumirea autorităţii contractante: Consiliul raional Strășeni
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Reparația capitală a acoperișului la Gimnaziul Căpriana din s. Căpriana, r-nul. Strășeni
http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=703&rid=2515&l=roObiectul achiziției:
45000000-7Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  49  din  22.06.2018.

În scopul achiziţionării "Reparația  capitală  a  acoperișului  la  Gimnaziul  Căpriana  din  s.  Căpriana,  r-nul.  Strășeni
http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=703&rid=2515&l=ro"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018, 2019
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Lucrări:

Lucrări  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Lucrări solicitateCod CPV

1 Reparația capitală a acoperișului la
Gimnaziul Căpriana din s. Căpriana, r-nul.
Strășeni

1.00Metru pătrat1.1 Reparația capitală a acoperișului la Gimnaziul
Căpriana din s. Căpriana, r-nul. Strășeni

45453000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 60 zile de la înregistrarea contractului la AAP
CPT - Transport de marfă / serviciile de transport sunt plătite pînă la

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Oferta (formularul) valoarea fără TVA, ( lei),valoarea cu TVA, ( lei),
termen de execuţie, (zile) 60,termen de valabilitate al
ofertei (zile) 90,Original, aplicarea semnăturii şi
ştampilei ofertantului

Da

2 Devizul de cheltuieli (form.3,5,7) Original, aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Da
3 Certificatul de înregistrare Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi

ştampilei ofertantului
Da

4 Extrasul din Registrul de Stat Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei ofertantului

Da

5 Ultimul raport financiar Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei ofertantului

Da

6 Certificat privind lipsa restanţelor la buget Original Da
7 Lista lucrărilor similare, (demonstrarea experienţei operatorului economic în

domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit),
Declarație privind experiența similară
conform Formularul F3.10 sau
declarație privind lista principalelor
lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularul F3.11,
ofertantul trebuie să nominalizeze că dispune de un
nivel minim de experienţă pentru a se califica conform
cerinţelor de îndeplinire a viitorului contract:
Să prezinte informație referitor
executarea în ultimii 3 ani cel puţin a unui contract cu
o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului
contract, confirmată prin prezentarea contractului de

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

antrepriză sau subantrepriză, precum şi procesul-verbal
de recepţie la  finalizarea lucrărilor care atestă
executarea lucrărilor, sau:
Prezentarea informație referitor valoarea cumulată a
tuturor contractelor executate în ultimul an de
activitate care să fie egală sau mai mare decît valoarea
viitorului contract, confirmată prin prezentarea
contractelor de antrepriză sau subantrepriză, precum şi
procesele-verbale de recepţie la  finalizarea lucrărilor
care atestă executarea lucrărilor.
Recomandări la contractele
prezentate pentru demonstarea lucrărilor
similare.

8 Lista utilajului specializat Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului confom Formularul
F3.12

Da

9 Lista specialiştilor în domeniu Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
F 3.13 însoțită de schema de încadrare și salarizare a
personalului angajat:
Documente prin care se demonstrează că operatorul
economic are personal specializat și atestat în
domeniul –
Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice

Da

10 Informaţie privind disponibilitatea de personal atestat
în domeniul securității și sănătății în  muncă

Copia certificatului de atestare și a
legitimației
Extras din procesului verbal al
comisiei de atestare
Schema de încadrare și salarizare a personaluilui
angajat

Da

11 Informaţie generală 1 Formularul informativ despre ofertant conform
Formularul F3.8

Da

12 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei ofertantului

Da

13 Scrisoare de garanţie bancarăB – 1 (2,0 % din suma
totală a ofertei)

Original, garanție bancară pentru ofertă, eliberată de
banca unde se deservește ofertantul în valoarede de
2,0% din suma ofertei fără TVA

Da

14 terminul de valabilitate (solicitat-90  zile) 90 de zile Da
15 Manualul calitaţii(înregistrat la Inspecția de Stat în

Construcții)
Copie, confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei ofertantului;
Descrierea sistemului de
management a calitîății în întreprindere;
Documente prin care se
demonstrează că operatorul economic are
acces la laboratoare de încercări şi teste a lucrărilor și
materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu
natura şi specificul
lucrărilor ce fac obiectul viitorului
contract;

Da

16 Diriginte de şantier atestat - Certificatul de atestare tehnico-profesională copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului pentru:
Diriginte de șantier pentru domeniul
Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice

Da

17 Graficul de execuţie Original, aplicarea semnăturii şi
ştampilei ofertantului, cu reprezentarea
grafică a consecutivității tehnologice, termenii de
execuție a lucrărilor și valorificarea mijloacelor
financiare

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

18 Informații privind subcontractanţi (dacă depăşesc 10%
din valoare)

Acordul de subcontractare, Formularul F3.14 Da

19 Disponibilitate de bani lichizi În original de prezentat documente doveditoare
referitor disponibilitatea de bani lichizi;
18.2 Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară
pentru finanţarea contractului pînă la momentul
recepţionării primei plăţi de către ofertant conform
contractului, nu mai puțin de 436000,00 lei

Da

20 Certificate de calitate a principalelor materiale utlizate: Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei ofertantului
pentru materialele care conform devizului de cheltuieli
vor fi aplicate:
19.1.1 pentru țigla metalică;
19.1.2 pentru membrana  de acoperiș;
19.1.3 pentru jgeaburi și burlane pentru sistema de
scurgere a apelor pluviale ;
19.1.4 pentru lemn
 19.2 Avizul-certificatul sanitar pentru produsele
alimentare și nealimentare:
19.2.1 pentru lemn;

Da

21 Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină
excluderea de la procedura de atribuire,

ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din
03.07.2015, Declarație pe proprie răspundere conform
Formularul F3.6

Da

22 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularul F3.7

Da

23 Informaţii cu privire la obligaţiile contractuale faţă de
alţi beneficiari

Formularul F 3.9 Da

24 Perioada de mobilizare data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la
data începerii executării), zile calendaristice.
Declarație original, aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului

Da

25 Perioada de garanție a lucrarilor Declarație original, aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului
24.2 Termen min.  5 ani, max. 10 ani
24.3 La finalizarea contractului Antreprenorul va
elibera Beneficiaruli certificat de garanție pentru
lucrările executate

Da

26 Criteriul de evaluarea a ofertelor(Preț, Calitate,
Termen, Garanție)

- Oferta cea mai avantajoasă tehnico-economic.
7Preţul ofertei - 80 puncte
8Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării - 10 puncte
9Perioada de execuţie - 5 puncte
10Perioada de garanţie asupra lucrărilor - 5 puncte
- Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei”
se acordă astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se
acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare
respectiv;
b) pentru alt preţ decît cel  prevăzut la lit. a) se acordă
punctajul astfel:
P(n) = (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim
alocat).
- Preţurile care se compară în vederea acordării
punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia
lucrărilor fără TVA.

Da

27 Notă: 1.Oferta, documentele legate de licitație vor fi
întocmite în limba de stat. Documentele justificative și
literatura de specialitate tipărită, certificatele de
conformitate pentru materialele solicitate care fac parte
din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să
fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

relevante în limba de stat.
2.Documentele din ofertă să fie ordonate în ordinea
solicitată în tabel

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Consiliul raional Strășeni
Adresa: or. Strășeni str. Mihai Eminescu 28
Tel.: emilia.harea@mail.ru0237 2 24 89 ,  Fax: 0237 2 79 04 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: HAREA EMILIA, specialist superior

Setul de documente poate fi primit la adresa: null.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 13.07.2018 10:00
or. Strășeni str. Mihai Eminescu 28pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 90 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

13.07.2018 10:00la:
or. Strășeni str. Mihai Eminescu 28pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
în valoare de 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: POPA MIHAIL


