ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/03997 din
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Cerere a ofertelor de preţuri
Servicii de reparație curentă și curățare a sistemului de scurgere precum și servicii de
curățenie a podului clădirii administrative a Comisiei Electorale Centrale (procedură
repetată).
50000000-5
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
"Servicii de reparație curentă și curățare a sistemului de scurgere precum și servicii de curățenie a
podului clădirii administrative a Comisiei Electorale Centrale (procedură repetată)."
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
În scopul achiziţionării

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

Cod CPV

1
1.1
1.2
1.3

50000000-5
50000000-5
50000000-5

1.4
1.5
1.6

50000000-5
50000000-5
50000000-5

1.7

50000000-5

1.8

50000000-5

2

2.1

90910000-9

2.2

90910000-9

2.3
2.4

90910000-9
90910000-9

2.5

90910000-9

Denumire: Servicii solicitate

Unitatea de
măsura

Servicii de reparație curentă și curățare a
sisitemului de scurgere
Demolarea elementelor de acoperiș jgheaburi
Metru
Demolarea elementelor de acoperiș - burlane
Metru
Reparație la pazii și la învelitori de țiglă
Metru pătrat
profilată
Reparația balustradei de pe acoperiș
Metru
Curățarea jgheaburilor de frunze și nisip
Metru
Întărirea țiglei la 4 ferestre de la acoperiș și
Bucată
izolarea lor
Izolarea conductelor de aer și a coșului de fum
Metru
cu saltele de vată unde este defectat și de
acoperit pe deasupra cu o folie de aluminiu.
Consolidarea elementelor
Bucată
decorative/arhitecturale de pe fațada clădirii

Servicii de curățare a podului clădirii
administrative a Comisiei Electorale
Centrale
Curățirea și evacuarea materialelor (deșeuri de
Tonă
construcții) inclusiv cu mijloace manuale,
precum și a matarialelor cu greutatea de pînă
la 0,5 t, cu macaraua „fereastra” prin
încărcarea și transportarea și descărcarea
încărcăturilor cu autocamioane
Demontarea construcțiilor metalice indicate de
Tonă
autoritatea contractantă fără recuperarea
materialelor
Pardoseli din scînduri, 40 mm
Metru pătrat
Demontarea canalelor de ventilare din plăci
Metru pătrat
ghipso
Demontarea cu mijloace mecanice a pereților
Metru cub
de zidărie din cotileț

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

124.00
150.00
29.00
110.00
124.00
4.00
25.00

50.00 Cantitatea expusă este una
preliminară și nu poate fi stabilită la
momentul anunțării procedurii.
Operatorul economic urmează a
stabili de comun cu reprezentantul
autorității contractante asupra
necesității cosolidării anumitor
elemente decorative sau păstrarea
acestora la starea care se aflau la
momentul începerii executării
contractului.

9.00

1.00

66.00
72.50
1.45
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Perioada maximă de execuție a lucrărilor va constitui 60 de zile calendaristice din momentul semnării și înregistrării contractului la
Trezorăria de Stat.
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

Denumirea documentului/cerinței
Oferta

Cerințe suplimentare față de document

Original, confirmat prin semnătura și ștampila
ofertantului
Specificația tehnică și de preț
Original, confirmat prin semnătura și ștampila
ofertantului
Certificatul de înregistrare a ofertantului emis de către Copie, confirmată prin semnătura și ștampila
autoritatea competentă
ofertantulu
Licența și/sau autorizația de funcționare
Copie, confirmată prin semnătura și ștampila
ofertantului
Informație generală despre ofertant (sediul și filialele Copie, confirmată prin semnătura și ștampila
acestuia, precum și capacitatea de personal pentru
ofertantului
executarea contractului)
Raportul financiar pe baza ultimului bilanț financiar
Copie, confirmată prin semnătura și ștampila
din anul 2017
ofertantului
Certificat de atribuire a contului bancar
Original
Certificat de la organele fiscale privind lispa
Copie, confirmată prin semnătura și ștampila
restanțelor la Bugetul Public Național
ofertantului
Act confirmativ a dotării cu tehnică,utilaj și
Copie, confirmată prin semnătura și ștampila
echipament
ofertantului
Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere ce Declarație pe proprie răspundere
determină excluderea de la procedura de atribuire
Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, de extras bancar
resurse creditare sau alte mijloace financiare în mărime
de 20 mii lei
Minim 1 an de experiență specifică în prestarea
1 an experiență
serviciilor similare

Obligativitatea
Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da
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: COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 119
022-251-451 022-578Tel.:
, Fax:
022234047
, E-mail: info@cec.md
994
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CONDREA ANDREI, consultant DJ
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:
25.09.2018 11:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 119
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta 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:

60

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:
25.09.2018 11:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 119
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.
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Conducătorul grupului de lucru:

RUSSU ALINA

