ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/02094 din 22.05.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

CR Orhei
Cerere a ofertelor de preţuri
Reparația veceurilor, unui birou și copertinei blocului administrativ al Consiliului raional
45453000-7

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.: 40 din 22.05.2018.
În scopul achiziţionării "Reparația veceurilor, unui birou și copertinei blocului administrativ al Consiliului raional"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Lucrări:
Listă: Lucrări şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1
1.1

Cod CPV

Denumire: Lucrări solicitate

Reparația veceurilor, unui birou și
copertinei a blocului administrativ
45453000-7 Reparația veceurilor, unui birou și copertinei a
blocului administrativ

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.00 Conform listei cu cantitățile de
lucrări

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
trei luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
din Registrul de Stat al persoanelor juridice
ofertantului
Act ce atestă dreptul de a executa lucrările
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului
Certificat de efectuare sistematică a plăţii
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
impozitelor,contribuţiilor eliberat de Inspectoratul
ofertantului
Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de organele copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
competente
ofertantul
Avizul Inspecției de Stat în Construcții
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului
Declarație privind personalul de specialitate propus
Original (anexa nr.2 din modele de
pentru implementarea contractului
formulare).Confirmat prin aplicarea ștampilei și
semnăturii ofertantului
Declarație privind dotările specifice, utilajul și
Original (anexa nr.3 din modele de
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
formulare).Confirmat prin aplicarea ștampilei și
corespunzătoare a contractului
semnăturii ofertantului
Oferta
Original (anexa nr.1 din modele de formulare).
Confirmat prin aplicare semnăturii și ștampilei
ofertantului.
Devizele locale aferente ofertei
Formularele 3,5,7. Original, confirmat prin aplicare
semnăturii și ștampilei ofertantului.

Obligativitatea
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da

Da

Da

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: CR Orhei
Adresa: or.Orhei, bd.M.Eminescu, 2
Tel.:
0235 20389
, Fax:
0235 20662
, E-mail: tsilvia@yandex.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: TESLARI SILVIA, specialist principal Secția Economie și AI
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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:
05.06.2018 10:00
pe adresa: or.Orhei, bd.M.Eminescu, 2, bir.309
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfășurării procedurii.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
05.06.2018 10:00
pe adresa: or.Orhei, bd.M.Eminescu, 2, sala de ședințe
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:

GOLUB TUDOR

