
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 17/01934 16.06.2017din

Denumirea autorităţii contractante: CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Reparația Secției Administrativ Militare din or.CălărașiObiectul achiziției:
45453000-7Cod CPV:

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.:  48  din  16.06.2017.
În scopul achiziţionării "Reparația Secției Administrativ Militare din or.Călărași"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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:

Lucrări  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Lucrări solicitateCod CPV

1 Reparația Secției Administrativ Militare
din or. Călărași

1.00Bucată1.1 Reparația Secției Administrativ Militare din
or. Călărași

45453000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
60 de zile din data semnării contractului
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Oferta. Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului.

Da

2 Devizele aferente ofertei. Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici
solicitați în caietul de sarcini.

Da

3 Certificat/Decizie de Înregistrare a întreprinderii/Extras
din Registrul de Stat al persoanelor Juridice.

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului.

Da

4 Licența de activitate și anexa. Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului.

Da

5 Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor de asigurări sociale.

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-  copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului.

Da

6 Declarație privind neîncadrarea în situațiile ce
determină excluderea de la procedura de atribuire,
conform art.18 al Legii 131 din 03.07.2015.

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului F3.6

Da

7 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularul
F3.7

Da

8 Informații generale despre ofertant. Formularul informativ despre ofertant conform
Formularul F3.8

Da

9 Informații privind experiența similară. Dovada că în ultimii ani a finalizat cu succes cel puțin
un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări
similare.

Da

10 Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implimentarea contractului.

Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului.Formularul 3.13

Da

11 Declarație privind dotările cu utilaj și echipamente
necesare pentru îndeplinirea lucrărilor.

Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului. Formularul 3.12

Da

12 Avizul Inspecției de Stat în Construcții. Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului.

Da

13 Raportul financiar pentru 2016. Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

ștampilei participantului.
14 Perioada de garanție a lucrărilor efectuate. 3 ani. Da
15 Garanţia pentru ofertă. 1% din valoarea ofertei fără TVA

a)Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă
(emisă de o bancă comercială) conform formularului
F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea
ofertei
sau
b)Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul
autorităţii contractante, conform următoarelor date
bancare:
MF-TT Calarasi, Consiliului Raional Călărași
Cod fiscal: 1007601009886
Denumire bancă: Ministerul Finanțelor – Trezorăria de
Stat
Cod banca: TREZMD2X
IBAN pentru: Incasări de la prestarea serviciilor cu
plata –
MD13TRPDBH142310D11618AA
Cu nota “Garanția pentru ofertă   (se indică obiectul
achiziției) ”

Da

16 Garanția de bună execuție a contractului. Va constitui 10% din valoarea contractului adjudecat.
a)Garanția de bună execuție (emisă de o bancă
comercială) conform formularului F3.6
sau
Garanția de bună execuție prin transfer la contul
autorității contractante, conform următoarelor date
bancare
MF-TT Calarasi, Consiliului Raional Călărași
Cod fiscal: 1007601009886
Denumire bancă: Ministerul Finanțelor – Trezorăria de
Stat
Cod banca: TREZMD2X
IBAN pentru: Incasări de la prestarea serviciilor cu
plata –
MD13TRPDBH142310D11618AA
Cu nota “Pentru garanția de bună execuție   (se indică
obiectul achiziției) ”

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 CĂLĂRAŞI
Adresa: Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. Biruinţei 1 bl. 1
Tel.: achizitii@calarasi.md(0244)21886 076722458 ,  Fax: (0244)22058 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CIOBANU TATIANA, Specialist principal

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: 29.06.2017 11:00
Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. Biruinţei 1 bl. 1pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
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

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
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şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

29.06.2017 11:00la:
Republica Moldova, CĂLĂRAŞI, or. Călăraşi, str. Biruinţei 1 bl. 1pe adresa:

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: ARTENE SERGIU


