ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 18/02132 din 22.05.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

Consiliul raional Criuleni
Licitaţie publică
Foi de odihnă (Servicii de alimentare şi cazare a copiilor în taberele de odihnă) pentru
sezonul estival 2018
55243000-5
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.
"Foi de odihnă (Servicii de alimentare şi cazare a copiilor în taberele de odihnă) pentru sezonul estival
În scopul achiziţionării
2018"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:
Listă: Servicii şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

1.1

2

2.1

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

foi de odihnă servicii de alimentare şi cazare
a copiilor în taberele de odihnă pentru
sezonul estival 2018
55243000-5 Foi de odihnă (servicii de alimentare şi cazare
a copiilor în taberele de odihnă) pentru sezonul
estival2018

Foi de odihnă pentru organizarea şcolii de
vară ARTED şi fortificarea capacităţilor
Consiliului de elevi
55243000-5 Foi de odihnă pentru organizarea şcolii de vară
ARTED şi fortificarea capacităţilor Consiliului
de elevi

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

Bucată

1400.00 Durata schimbului -10 zile; 1400
foi în maxim 4 ture;perioada
sezonului estival :18.06.1815.08.18;alimenratea copiilor de 5
ori pe zi:degun, prînz, chindii, cina
I, cina II..Norma medie de
alimentare zilnică:minim 3500
kkal/zi.Tipil blocului de cazare:
bloc capital sarisfăcător dotat cu
mobilier, numărul de locuri în
odaie:2-6 locuri;Organizarea
procesului de alimentare:bucătărie
amenajată cu inventar necesar,
cantină amenajată cu mobilier
necesar.Amenajarea şi starea
tehnică a gruputilor sanitare,
comform următoarei
metodologii:guş şi lavoar în bloc
,starea tehnică satisfăcătoare; viceu
în bloc stare satisfăcătoare; program
distractiv cu elemente
diferite;dotarea taberei, conform
următoarei metodologii:teatru de
vară de tip deschis amanajat
satisfăcător,terenuri sportive
amenajate cu suprafaţă artificială, (
fotbal, volei),bazin capital
amenajat cu filtre, iluminare
nocturnă a teritoriului, cai

Bucată

200.00 Durata schimbului -10 zile; 2 ture a
cîte 100 foi în tură; perioada
sezonului estival :18.06.1818.07.18; alimenratea copiilor de 5
ori pe zi:dejun, prînz, chindii, cina
I, cina II.Norma medie de
alimentare zilnică: minim 3500
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Nr. d/o
2.1

Unitatea de
măsura
55243000-5 Foi de odihnă pentru organizarea şcolii de vară
Bucată
ARTED şi fortificarea capacităţilor Consiliului
de elevi
Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
200.00 kkal/zi. Tipul blocului de cazare:
bloc capital satisfăcător dotat cu
mobilier, numărul de locuri în
odaie: 2-6 locuri; Organizarea
procesului de alimentare: bucătărie
amenajată cu inventar necesar,
cantină amenajată cu mobilier
necesar. Amenajarea şi starea
tehnică a gruputilor sanitare,
conform următoarei
metodologii:duş şi lavoar în bloc,
starea tehnică satisfăcătoare; viceu
în stare satisfăcătoare; program
distractiv cu elemente diferite;
dotarea taberei, conform următoarei
metodologii: teatru de vară de tip
deschis amenajat satisfăcător,
terenuri sportive amenajate, (
fotbal, volei), bazin amenajat cu
filtre, sală de conferinţe, terasă de
vară acoperită,Internet, acces
laWiFi, iluminare nocturnă a
teritoriului, căi accesibile la tabără.
Criteriul de evaluare va fi cel mai
mic preţ.

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
18.06.18-15.08.18
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

copie-confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
Certificat de atribuire a contului bancar
copie-confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului, eliberat de banca deţinătoare de cont
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, copie-confirmată prin semnătura şi ştampila
contribuţiilor
Participantului, eliberat de Inspectoratul Fiscal al
RM(valavilitatea conform cerin'elor Inspectoratuluin
Fiscal al RM)
Ultimul raport financiar
copie-confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
Declaraţie privind conduita edică şi neimplicarea în
F3.4
practici frauduloase şi de corupere
Actul de recepţie al taberei conform Hotărîrei
copie-confirmată prin semnătura şi ştampila
Guvernului nr.22 din 29.12.2005
Participantului
Autorizaţia sanitară de funcţionare
copie-confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
Lista fondatorilor/operatorilor economici( nume,
copie-confirmată prin semnătura şi ştampila
prenume, cod personal)
Participantului
Meniu de perspectivă pe I schimb, ţinînd cont de
copie-confirmată prin semnătura şi ştampila
normele stabilite pentru un copil, aprobat de CSP
Participantului
Certificat privind confirmarea capacităţi executării
-experenţă acumulată,
calitative a contractului :
numărul cadastral al bunului imobil- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului,
performanţele-original
-capacitatea taberei-original
-documente ce confirmă calitatea,standartele,
paramertii tehnici a serviciilor solicitate- original

Da

11

Oferta

Da

12

Garanţia pentru ofertă

2
3

4
5
6
7
8
9
10

Certificat de înregistrare a întreprinderii

Obligativitatea

Original, formularele secţiunii 3 şi 4 din documentaţia
standart
F3.2a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă

Da
Da

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da
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Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

(emisă de o bancă comercială) sau b) garanția pentru
ofertă prin transfer la contul autorității , conform
urmatoarelor date bancare: Beneficiarul plății:
Consiliul raional Criuleni; Denumirea Băncii:
TREZMD2X; cod fiscal:1007601008557; IBAN:
MD53TRPCEC518410A00991AA cu nota “Pentru
garanţia pentru ofertă la COP nr. ____ din _______”
13

Formular infornativ despre ofertant

14

Proiectul programului distractiv-educativ, sportiv

15

Autorizaţia de funcţionare/notificare

F3.3 Original,confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului
Original,confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului
Original

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: Consiliul raional Criuleni
Adresa: or. Criuleni, str.31 August 108
Tel.:
024822264
, Fax:
024822264
, E-mail: consiliul_cr@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BOŞCANEAN MARIA, specialist principal
Setul de documente poate fi primit la adresa: Consiliul raional Criuleni, str 31 August 1989,nr.108.
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:
12.06.2018 10:00
pe adresa: or. Criuleni, str.31 August 108
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:
12.06.2018 10:00
pe adresa: or. Criuleni, str.31 August 108
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de
Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%
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:

BURLAC VEACESLAV

