
  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de
interes raional, r-nul Criuleni pentru anul 2020.

prin procedura de achiziție -   licitație deschisă  R E P E T A T Ă

 

1. Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Criuleni

2. IDNO: 1007601008557

3. Adresa: or. Criuleni , str 31 August 1989

4. Numărul de telefon/fax: 0 248 2 22 64

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-
mail:consiliul_cr@mail.ru:www.criuleni.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună): Autoritate publică 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări:

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate

Unitatea
de

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,

Standarde de
referință

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

508000
0-3

Servicii de reparație  și
întreținere a drumurilor
publice locale de interes
raional, r-nul Criuleni

pentru anul 2020

deviz 1
Conform listei

cantităților de lucrări

7 889 915,833

Valoarea estimativă totală

Servicii de reparațieși
întreținere a

drumurilor publice
locale de interes

raional pentru anul
2020, raionul

Criuleni

9.În cazul  în care contractual este împărțit  pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta):

1) Pe lista întreagă

10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2 luni calendaristice.

12.Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020
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13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 
documentație): 

Nr. Denumirea documentelor/ cerințelor Mod de demonstrare a
îndeplinirii cerinței:

Obligativit
atea

Da/Nu

1

Ofertă�

F3.1,  confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

Dă

2

Devizele locăle ăferente ofertei

Formulărele  3,5,7,
confirmăt  prin  ăplicăreă
semnă� turii  electronice de
către  operătorul
economic

3

Gărănt iă pentru ofertă�

F3.2,scrisoăre de gărănt ie
băncără�  pentru  ofertă�  î$n
originăl emisă�  de o băncă�
î$n  cuăntum  de  2% din
sumă  ofertei  fă� ră�  TVA
vălăbilă�  pe  î$ntreădă
perioădă�  de vălăbilităte ă
ofertei, său trănsfer direct
lă  contul  de  gestiune  ăl
ăutorită� t ii contrăctănte 

Dă

4

Grăfic de  executăre ă lucră� rilor

F3.3, două  luni
calendaristice confirmăt
prin  ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

Dă

5
Declărăt ie de neî$ncădrăre î$n siătuăt iile ce determină�  
excludereă de lă procedură de ătribuire, ce vin î$n 
ăplicăreă ărt. 18 din Legeă nr. 131 din 03.07.2015

F3.5  confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

Dă

6
Declărăt iă privind conduită etică�  s i neimplicăreă î$n 
prăctici frăuduloăse s i de corupere

F3.6  confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

Dă

7

Informăt ii generăle despre ofertănt

F3.7 confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

Dă

8 Declărăţie privind obligăţiile contrăctuăle făţă�  de ălţi F3.8  confirmăt  prin
Dă
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beneficiări
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

9

Declărăt ie privind experient ă similără ă  
operătorului economic î$n construct iă/ repărăt iă 
drumurilor, domeniu de ăctivităte ăferent obiectului 
contrăctului ce urmeăză�  ă fi ătribuit.

F3.9  confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul  economic
Ofertăntul  /operătorul
economic  său  membrii
ăsocierii  î$mpreună�/
trebuie să�  demonstreze că�
ă  finălizăt  î$n  ultimii  5
ăni / călculăt i pă�nă�  lă dătă
limită�  de  depunere  ă
ofertelor/:-un contrăct ce
ă ăvut  că  obiect  execut iă
unor  lucră� ri  similăre  cu
cele  ce  vfăc  obiectul
contrăctului ce urmeăză�  ă
fi  ătribuit,  cel  put in  egăl
cu  75%  din  văloăreă
viitorului  contrăct    .
(copia  contractelor,  copia
procesului  verbal  de
recepție  la  terminarea
lucrărilor)

Dă

10

Declărăt ie privind listă principălelor lucră� ri 
executăte î$n ultimul ăn de ăctivităte

F3.10  Ofertăntul  trebuie
să�  demonstreze  că�
văloăreă   cumulătă�  ă
tuturor  contrăctelor
executăte î$n ultimul ăn de
ăctivităte să�  fie  egălă�  său
măi  măre  decî$t  viitorul
contrăct.(copia
contractelor,  copia
procesului  verbal  de
recepție  la  terminarea
lucrărilor)

Dă

11
Declărăt ie privind dotă� rile specifice, utilăjul şi 
echipămentul necesăr pentru î$ndeplinireă 
corespunză� toăre ă contrăctului

F3.11confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

Dă

12
Declărăt ie privind personălul de speciălităte şi/său ă
experţilor propus/propuşi pentru implementăreă 
contrăctului

F3.12  confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

Dă

13
Listă subcontrăctănt ilor s i părteă/pă� rt ile din 
contrăct căre sunt î$ndeplinite de că� tre ăces tiă

F3.13  confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

Dă

14 Informăt ie privind ăsociereă F3.14  confirmăt  prin
Dă
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ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

15

Avizul Agent iei pentru Suprăveghere Tehnică�

F3.15  confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

Dă

16

DUAE

Anexa nr.1                          
la Ordinul 
nr.177  din   09 octombrie 
2018  MF Confirmat prin 
aplicarea semnăturii 
electronice de către 
operatorul 
economic(prezentarea 
oricărui  alt formular  
DUAE  decăt cel solicitat 
de AC  este   temei  de 
descalificare de la 
procedura de achiziție)

Dă

17

Dovădă î$nregistră� rii  persoănei juridice, î$n 
conformităte cu prevederile  legăle din t ără î$n căre 
ofertăntul este stăbilit

Certificăt/ Decizie de 
î$nregistrăre ă�ă 
î$ntreprinderii/ Extrăs din 
Registrul de Stăt  ăl 
persoănelor Juridice, 
copie comfirmătă�  prin 
ăplicăreă semnă� turii 
electronice de către 
operătorul economic, 
operătorul economic 
nerezident vă prezentă 
documente din t ără de 
origine căre dovedet te 
formă de 
î$nregistrăre/ătestăre ori 
ăpărent ă din punct de 
vedere personăl

Dă

18

I>ndeplinireă obligăt iilor de plătă�  ă impozitelor, 
tăxelor s i contribut iilorde ăsigură� ri sociăle, î$n 
conformităte cu prevederile legăle

Certificăt de efectuăre 
sistemătică�  ă plă� t ii 
impozitlor, contribut iior 
eliberăi de Inspectorătul 
Fiscăl, Copie comfirmăt 
prin ăplicăreă semnă� turii 
electronice de către 
operătorul economic          

Dă

19

Răportul finălciăr pentru ultimul ăn

Copie confirmăt prin 
ăplicăreă semnă� turii 
electronice de către 
operătorul economic          

Dă

20

Cifră medie  ănuălă�  de ăfăceri î$n ultimii 3  ăni 
conform IPO 14

minim – 2,5 mln.lei

confirmătă�  prin ăplicăreă 
semnă� turii s i s tămpilei 
ofertăntului

Dă
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22

Mănuălul călită� t ii, integrăl

Copie, confirmăt prin 
ăplicăreă semnă� turii 
electronice de către 
operătorul economic          

23

Certificăt de ătestăre  tehnico-profesionălă�  ă 
dirigintelui de s ăntirer

Copie, confirmăt prin 
ăplicăreă semnă� turii 
electronice de către 
operătorul economic          

Dă

24
Minim ăni de experent ă� 3 ăni

25
Modălălităteă de efectuăre ă evăluă� rii:

Evăluăreă vă fi efectuătă�  
pe listă î$ntreăgă�

26
Criteriul de evăluăre ăplicăt pentru ădjudecăreă 
contrăctului vă fi:

Pret ul cel măi scă� zut

27
Documente prin căre se demonstreăză�  că�  operătorul 
economic ăre ăcces lă lăborătoăre de î$ncercă� ri s i 
teste ă măteriălelor  ce vor fi utilizăte, î$n 
conformităte cu nătură s i specificul lucră� rilor ce făc 
obiectul viitorului contrăct

Copie  confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

da

28

Certificăte de conformităte  s i călităte lă urmă� toărele
măteriăle:

Asfălt,  pietris ,  bitum,
Copie  confirmăt  prin
ăplicăreă  semnă� turii
electronice  de  către
operătorul economic

da

29

Cerint e

Toăte  documentele
indicăte   -obligătoriu  se
solicit de ă fi î$ncă� rcăte î$n
sistem  SIA  RSAP.
Prezentăreă   orică� rui  ălt
formulăr decî$t cel solicităt
de  că� tre  ăutorităteă
contrăctăntă�  poăte  servi
că  temei  de  descălificăre
de  lă  procedură  de
ăchizit ie publică�

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al 
procedurii negociate), după caz, nu se aplică.

17.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Pentru 
lucrări cu  așternut asfaltic  să se asigure următoarea condiție:mixtura asfaltică să  conțină  
agregate concasate din granit.

19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

20.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

21.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, 
MTender

22.Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile, Informația o găsiți în SIA RSAP.
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23.Locul deschiderii ofertelor: RSAP, MTender

24.Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

25.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene:  - nu se aplică.

28.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 
cazul):- nu se aplică.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -
nu se aplică.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ:- fără publicarea anunțului de intenție.

32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.06.2020

33.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor 
de participare

Se acceptă

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă
facturarea electronică Se acceptă
plățile electronice Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

35.Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru,

Președintele raionului                                                                                           P. SPÎNU               
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