ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 18/03458 din 21.09.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

Consiliul raional Criuleni
Licitaţie publică
Lucrări generale de construcţie la Morga (secţie anatomie), or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare
, nr.1, r-nul Criuleni.
45000000-7

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.: 74 din 21.09.2018.
"Lucrări generale de construcţie la Morga (secţie anatomie), or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare , nr.1, rÎn scopul achiziţionării
nul Criuleni."
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:
Listă: Lucrări şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

1.1

Cod CPV

Unitatea de
măsura

Denumire: Lucrări solicitate

Lucrări generale de construcţie la Morga (
secţie anatomie), or. Criuleni, str. Stefan cel
Mare, nr.1
45000000-7 Lucrări generale de construcţie la Morga(secţia
anatomie) or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare
nr.1

Cantitatea

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.00

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

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

1

Scrisoare de înaintare

Formularul F3.1

Da

2

Împuternicirea

Formularul F3.2

Da

3

Formularul Ofertei F3.3

Original , să fie indicată suma cu TVA și fără TVA

Da

4

Graficul de execuție

F3.5 (executarea lucrărilor 12 luni calendaristice de la
semnarea contractului)

Da

5

Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină
excluderea de la porocedura de atribuire
Declarație de conduită etică și neimplicarea în practici
frauduloase și de corupere
Declarație privind experiența similară pentru ultimii 3
ani de activitate în vederea construcţiilor
peconstrucţiilor edificiilor în domeniul sănătăţii
Lista ultimilor lucrări principale executate în ultimii
3 ani de activitate în domeniu cu valoarea contractului
de peste 1 000 000 lei
Declarație privind dotările specifice, utilajul și
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului
Declarație privind personalul de specialitate și /sau a
experților pentru implimentarea contractului
Lista subcontractanților și părțile din contract, care

F3.6

Da

F3.7

Da

F3.10

Da

F3.11

Da

F3.12 confirmat prin certificatul metrologic

Da

F3.13

Da

F3.14 contract confirmat prin semnătura şi ştampila

Da

6
7

8

9

10
11
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Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

sunt îndeplinite de ei.

ofertantului

12

Ultimul raport financiar

copia confirmată prin semnătura și ștampila

Da

13

Avizul Agenţiei de Supraveghere Tehnică

Da

14

Informație privind asocierea

F3.16 copia confirmată prin semnătura și ștampila
ofertantului
F3.15

15

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de original
bugetul public național
Devizul de cheltuieli
original , formularele 3,5,7.

Da

17

Certificat,decizia de înregistrare a intreprinderii,extras copia confirmată prin semnătura și ștampila
din Registru de Stat
ofertantului

Da

18

Disponibilitatea de bani lichizi sau resurse creditare

minium 1 600 000 lei

Da

19

Certificat de atestare tehnico- profesională a
diriginţelor de șantier, pe fiecare gen de activitate la
procedura dată
Manualul calității integral

copia confirmată prin semnătura și ștampila
ofertantului

Da

copia confirmată prin semnătura și ștampila
ofertantului

Da

21

Termenul contractului și modalitatea de achitare a
lucrărilor:

Achitarea va avea loc în tranșe: după prezentarea
proceselor verbale de execuţie a lucrărilor conform
fazelor determinante în limita alocărilor bugetare pe
fiecare an în parte. Termenul de valabilitate a
contractului pina la 31.12.2019

Da

22

Lichiditate financiară

minim 105%

Da

23

FACTORII DE EVALUARE A OFERTELOR VOR
FI URMATORII:

1. Prețul- 80%. 2. Termenul de execuție a lucrărilor 10% 3. Perioada de garanție a lucrărilor executate10% 1. 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 exclusiv TVA

Da

24

Recomandări la contractele prezentate pentru
demonstrarea lucrărilor similare în ultimul 3 ani,
conform pct 11
Locul desfasurarii lucrarilor

copia confirmată prin semnătura și ștampila

Da

IMSP Spitalul raional Criuleni

Da

Minim - 15 ani

Da

27

Perioada de garanție pentru vicii ascunse ale
construcţiei
Garantia de buna executare a contractului:

10 % din suma contractului. Se constituie dupa
desemnarea ofertei cistigatoare dar pina la semnarea
contractului. a) Garanția de buna executare (emisă de o
bancă comercială) sau b) Garanția de buna executare
prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: Beneficiarul
plăţii:_____________i; Denumirea Băncii:
_________; Codul fiscal:______; IBAN:___________;
cod băncii:_______; cu nota “Pentru garanţia de bună
executare la COP nr. ______ din ___________”

Da

28

Perioada valabilitatii ofertei va fi de:

30 zile

Da

29

Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoana este autorizata sa asiste la deschiderea
ofertelor.

16

20

25
26

Da

Da

Da
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Nr. d/o
30
31
32

33
34
35

Denumirea documentului/cerinței
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea
contractului va fi:
Centralizatorul devizului general de cheltuieli
Garanţia pentru ofertă, F 3.4

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Oferta cea mai avantajoasa economic

Da

original
a) Oferta va fi însoţiă de o Garanţie pentru ofertă în
mărime de un 1% emisă de o bancă comercială sau b)
garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii
conform următoarelor date bancare:Beneficiarul
plăţii:Consiliul raional Criuleni; Denumirea
Băncii:TREZMD2X:cod fiscal: 1007601008557;
IBAN: MD53TRPCEC518410A00991 cu nota"Pentru
garanţia pentru ofertă la COP nr.
din
F 3.8
F 3.9

Da
Da

Formularul despre ofertant
Declaraţie privind obligaţiunile contractuale faţă de
alţii
Demonstrarea accesului la personal/ un organism
Documente prin care se demonstrează că operatorul
tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a
controlul al calităţii
materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu
natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului
contract

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
BOŞCANEAN MARIA, specialist principal , secţia economie, investiţii , relaţii cu
Numele şi funcţia persoanei responsabile:
publicul
Setul de documente poate fi primit la adresa: or. Criuleni, str.31 August 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:
12.10.2018 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:
12.10.2018 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
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

