
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

DOCUMENTAȚIA STANDARD 
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri/servicii/lucrări 

Obiectul achiziției: Lucrari de reparatia sistemelor exterioare si 

Cod CPV: 45332000-3 interioara de apeduct si canalizare la gradinita nr. 5 din or. 

Rezina 

Autoritatea contractantă: Primaria or. Rezina 

Procedura achiziției: Cerere a ofertelor de prețuri 

Procedura nr. 18/01235 din 

Nr. BAP și data publicării: 

Data deschiderii: 

12.04.2018 , 

12.04.2018 

 25 din 30.03.2018  

ora 10:00 

Prezenta documentație este identică cu cea aprobată și postată în cadrul Sistemului Informațional Automatizat 

"Registrul de Stat al Achizițiilor Publice", fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

 

Conducătoru  rupului  de  lucru 



 

 

Chișinău 2018 
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție 

publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI 

nr. 18/01235 din 30.03.2018 

Denumirea autorității contractante: Primaria or. Rezina 
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri 

Lucrari de reparatia sistemelor exterioare si interioara de apeduct si canalizare la gradinita 

Obiectul achiziției: nr. 5 din or. Rezina 

Cod CPV: 45332000-3 

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată 

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice 
Nr.: 25 din 30.03.2018. 

În scopul achiziționării ”Lucrari de reparatia sistemelor exterioare si interioara de apeduct si canalizare la gradinita nr. 5 din or. 
Rezina” conform necesităților autorității contractante (in continuare — Cumpărător), 

pentru perioada bugetară: 2018 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: Bugetul local 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura 

privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Lucrări: 

I istă: Lucrări și specificații tehnice 

Nr. d/o  Cod CPV Denumire: Lucrări solicitate 
Unitatea de 

măsura 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

  Lucrari de reparatiea sistemelor exterioare 

si interioare de apeduct si canalizare la 

radinita nr. 5 din or, Rezina 

   

 45332000-3  Lucrari de reparatiea sistemelor exterioare si 

interioare de apeduct si canalizare la gradinita 

nr. 5 din or Rezina 

Bucată 1.00  Conform caietului de sarcini, cu 

dispunere de tehnica specializata in 

domeniu, pentru realizarea 

contractului 
Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 

In termen de 90 zile de la inceperea lucrarilor 
DDP - Franco destinație vămuit 

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. dlo Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 

 OtC1ta Original. Confirmat prin aplicarea semnaturil SI stam 

ilei ofertantului formularului F3.3 
Da 

2 Devize locale aferente ofertei Formularele 3. 5. 7 cu specificatia parametrilor tehnici 

solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmat prin 

a licurea semnaturii si stam ilei otërtantului 

Da 

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/extras 

din re istrlil de Stt al ersoanelor 'uridice 
Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii SI stam 

ilei ofertantului 
Da 

4 Informatii generale despre otertanti Formularul informativ despre otcrtant conform 

formularul F3.8 
Da 

5 Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor la 
Bu etul ublic national 

Copie. Eliberata de la Inspectoratul Fiscal, confirmata 

rin a licarea semnaturii si stam ilei ofertantului 
Da 

6 Certificat de atribuirea contului bancar Copie. Eliberata de la banca detinatoare de cont, 

confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei 

ofertantului 

Da 



 

 

7 Declaratie privind personalul de specialitate propus 

pentru implimentarea contractului 
Original. Contirmata prin aplicarea semnaturłl SI 

stampilei ofertantului Formularul 3. 1 3 
Da 

8 Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si 

echipamentul necesar pentru indeplinirea 

corespunzatoare a contractului 

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturll si 

stampilei ofertantului Formularul F3.1 2 
Da 

9 Neincadrarea in situatiile ce determina excluderea de la 

procedura de atribuire, ce vin in aplicarea art. 1 8 din Le 

ea nr. 131 din 03.07.2015 

Declaratie proprie raspundere conform formularului 

F3.6 
Da 

pag. 2 

Nr. 

d/o 
Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 

IO  Declaratie privind lista principalelor lucrari exacutate 

in ultimul an de activitate 
Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 

stampilei ofertantului contôrm fÔrmularului F3.l I 
Da 

I I  Declaratie privind experienta similara Original. Confirmata prin aplicarea semnaturll SI 

stampilei ofertantului contôrm formularului F. 3. IO 
Da 

1 2  Garantie pentru ofierta 2% din valoarea ofertei fara 
TVA 

Original. Eliberat de banca, sau copia ordinului de 

plata prin semnatura si stampila ofertantului conform 

formularului F, 3,4 

Da 

1 3  Rapolt financiar Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stam 

ilei ofertantului 
Da 

Informație Suplimentară: 
Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de 

licitație la adresa indicată mai jos: 
Denumirea autorității contractante: Primaria or. Rezina 

Adresa: or. Rezina, str 27 August, I 

 0254 221 41 Fax: 0 254 228 44 E-mail: primaria-rezina@mail.ru 
Numele și funcția persoanei responsabile: VIZITIU VALENTINA, Secretar grupului de lucru 

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 și ștampilate, urmează a fi prezentate până la: 12.04.2018 10:00 pe adresa: or. Rezina, str 27 

August, nr.l, primaria or. Rezina, etaj. III, bir. 309 

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oterta 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 ti deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a 

reprezentanților participanților la licitație 

la: 12.04.2018 10:00 pe adresa: or. Rezina, str 27 August, nr.l, primaria or. Rezina, 

etaj. III, sala de sedinte 

Garanția pentru ofertă: 
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de 

Garanție bancară 

în valoare de 2% 



 

 

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu 

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat 'I REGISTRUL 

DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții conlirmă corectitudinea conținutului Invitației, 

rapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru 


