COMUNICAT INFORMATIV
1. Consiliul raional Orhei intenţionează să stabilească un raport de PPP cu un investitor privat pentru
„Construcția complexului locativ, sălii de sport și a cazarmei de pompieri pe terenul proprietate
publică a Consiliuliu Raional din mun. Orhei, str. V. Lupu 193”.
2. Obiectul PPP: Crearea unui parteneriat public privat pentru construcția complexului locativ, sălii
de sport și a cazarmei de pompieri pe terenul proprietate publică a Consiliuliu Raional din mun.
Orhei, str. V. Lupu 193.
3. Durata PPP – 3 ani.
4. Selectarea partenerului privat va avea loc prin concurs public într-o singură etapă.
5. Documentația de concurs poate fi primită de orice entitate contra unei plăți nerambursabile de
1500 MDL. Plata se va efectua la următorul cont bancar: Beneficiar: MF TT Orhei Consiliul
Raional Orhei c/f 1007601005523 MD79TRPDAC142310A10906AA Ministerul Finanțelor
Trezoreria de Stat, cu specificarea: denumirii şi adresei poştale a companiei (e-mail, tel./fax),
persoana de contact şi coordonatele acesteia.
6. Taxa de participare la concurs consituie suma nerambursabilă de 1000 MDL și se achită pe contul
bancar specificat în punctul 5, cu specificarea: denumirii şi adresei poştale a companiei (e-mail,
tel./fax), persoana de contact şi coordonatele acesteia.
7. Ofertele completate în corespundere cu documentanția de concurs se primesc pînă la data de 28
februarie 2017, ora 17:00 (ora locală), pe adresa: Consiliul raional Orhei , bd. Mihai Eminescu 2,
or.Orhei, Republica Moldova. Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sâmbăta, duminica.
Documentele care sunt primite cu întârziere pot fi respinse şi returnate nedeschise.
Documentele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat a Republicii Moldova, se
expediază prin poștă sau se înmânează persoanei împuternicite de Consiliul raional Orhei, într-un
plic sigilat (pe care este indicat denumirea şi adresa poştală a companiei,e-mail, tel./fax, persoana
de contact şi coordonatele acesteia), la care se anexează documentul care certifică plata taxei de
participare la concurs și a garanţiei de participare la concurs.
Persoana responsabilă pentru recepționarea ofertelor – Elena Boguș
Consiliul raional Orhei, bir 45
Adresa poștală: bd. Eminescu 2, or. Orhei, Republica Moldova
Telefon: +373 23524989
Adresa de e-mail: elenabogus76@gmail.com
8. Ofertanții trebuie să demonstreze capacitățile în domeniu, să dispună de experiența de natură şi
complexitate similară contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie atribuit. Detalii
privind eligibilitatea ofertantului se conțin în documentația de concurs.
9. Ca parte a ofertei, ofertantul va furniza o garanţie pentru oferta depusă sub forma unei scrisori de
garanţie de la o bancă comercială cu termen de valabilitate pe durata desfășurării concursului în
sumă de 300 000 MDL sau va vărsa suma garanției în contul Consiliului raional Orhei, indicat în
punctul 5.
10. Deschidere ofertelor va avea loc în termen de 3 zile lucrătoare după termenul limită de depunere a
ofertei, ora 10.00, Consiliului raional Orhei, or. Orhei, bd. Eminescu 2, et. III.
11. Informația privind repartizarea riscurilor de proiect se conține în documentația de concurs.

