INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

ADR Nord
Licitaţie publică
Reconstrucția și modernizarea stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA I
45252100-9

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.: 19 din 13.03.2015.
În scopul achiziţionării "Reconstrucția și modernizarea stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA I"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2015
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Alte surse
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

Reconstrucția și modernizarea stației de
epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA
I
45252100-9 Reconstrucția și modernizarea stației de
epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA I

Cantitatea

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.00 Reconstrucția și modernizarea
stației de epurare din or. Costești r.
Rîșcani TRANȘA I

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
perioada maximă de execuție este de 5 luni lucrătoare de la data înregistrării contractului.
Nu se aplică
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1
2

durata de execuție a lucrărilor (luni lucrătoare)
durata de valabilitate a ofertei (zile calendaristice)

3

garanția lucrărilor efectuate (ani)

4

DO-1 scrisoare de înaintare

5
6

DO-2 oferta în conformitate cu cerințele stipulate în
caietul de sarcini
DO-3 garanția pentru ofertă

7

DO-5 declarație privind eligibilitatea

8

DO-6 informații generale despre ofertant

9

DO-7 experiența similară

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

maxim 5 luni lucrătoare
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe
o perioada de 60 (șaizeci) de zile de la data deschiderii
licitaţiei.
Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor
menţionate la pct. 1.2.2. va fi de 3 ani, iar perioada
maximă va constitui 5 ani.
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în
conformitate cu modelul prevăzut în formularul DO-1
din secţiunea III.
oferta tehnică (devizele-ofertă) trebuie să corespundă
cu caietul de sarcini
Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru ofertă în
cuantum de 1 (un) % din costul estimativ al
contractului în formă de:
a) scrisoare de garanţie bancară;
b) cauţiune;
c) acreditiv ”stand-by”;
d) cambie simplă.

Da
Da

declaraţia pe propria răspundere completată în
conformitate cu Formularul DO-5 din secţiunea III
Autoritatea contractantă solicită prezentarea
formularului DO-6 din secţiunea III.
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă
pentru experienţa similară (formularul DO-7),
încheierea şi îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puţin a
unui contract:
a) cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea
viitorului contract; sau

Da

Da

Da

Da
Da

Da
Da
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Nr. d/o

10
11

12

13

14

15
16

17
18

19

20

21

22

23

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

b) reconstrucţia/construcţia şi darea în exploatare a
unor obiecte de o capacitate similară.
DO-8 informații privind asocierea
Informaţia privind asocierea se prezintă completând
formularul DO-8 din secţiunea III
DO-9 lista subantreprenorilor care au acceptat să
Autoritatea contractantă solicită prezentarea listei
participe la licitație
cuprinzînd subcontractanţii, a acordurilor de
subcontractare, precum şi a formularelor care trebuie
prezentate de subcontractanţii care vor avea o pondere
de peste 10% în îndeplinirea contractului (formularul
DO-9)
Avizul Inspecției de Stat în Construcții
Autoritatea contractantă solicită completarea unui
formular de aviz (formularul DO-10 din secţiunea –
III, eliberat de Inspecţia de Stat în Construcţii)
DO-11 asigurarea cu personal de specialitate (diriginte Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă
de șantier)
asigurarea personalului de specialitate care este
considerat strict necesar pentru îndeplinirea
contractului de lucrări (formularul DO-11).
DO-12 informație privind dotarea cu utilaj tehnic
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă
asigurarea în dotare proprie sau în chirie cu utilaje,
mijloace de transportare, cu alte mijloace fixe şi dotări
care sunt considerate strict necesare pentru îndeplinirea
contractului de lucrări (formularul DO-12).
DO-13 grafic de execuție a lucrărilor
graficul de execuţie a lucrării, completat conform
formularului DO-13 din secţiunea III
copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis Ofertantul trebuie să prezinte documentele care
de către Camera Înregistrării de Stat
dovedesc înregistrarea:
pentru antreprenorii din Republica Moldova –
certificatul de înregistrare eliberat, în modul stabilit de
legislaţia în vigoare în Republica Moldova, care va
cuprinde numărul de identificare de stat al unităţii de
drept.
licența de activitate
ofertantul trebuie să prezinte copia licenţei de
activitate.
lista fondatorilor
Ofertantul trebuie să prezinte lista fondatorilor care va
cuprinde numele, prenumele acestora, precum şi codul
personal.
ultimul bilanț contabil din anul 2013
ultimul bilanţ contabil din anul 2013, avizat şi
înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele
anuale, scrisorile de bonitate din partea băncilor,
precum şi orice alte documente legale edificatoare prin
care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economicofinanciară.
certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
de bugetul publica național
bugetul public național. Se prezintă de la Inspectoratul
Fiscal.
cifra medie de afaceri
autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă
realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3
ani egală sau mai mare decât 4200000 lei
manualul calității
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă,
obligativitatea prezentării:
a) manualului calităţii privind sistemul propriu de
conducere şi asigurare a calităţii
recomandări din partea altor beneficiari
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă
numai obligativitatea prezentării cel puţin a unei
recomandări din partea unui beneficiar.
Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin
următoarele aspecte:
a)modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe
parcursul derulării contractului respectiv;
b)dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost
înregistrate:
neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau
totale de lucrări;
cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă
a antreprenorului;
recepţii amînate sau respinse din cauza nerespectării

Obligativitatea

Da
Da

Da

Da

Da

Da
Da

Da
Da

Da

Da

Da

Da

Da
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Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

parametrilor de calitate.
24
25

lista obligațiilor contractuale în desfășurare
laborator propriu sau contractat

26

lichiditatea generală

27

capacitatea financiară a ofertantului de a susţine
execuţia lucrării

28

diriginte de șantier

29

Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

30
31

32

în original
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă,
obligativitatea prezentării:
b) deţinerii de laboratoare proprii autorizate şi
acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste
laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale
şi elemente de construcţie care necesită încercări,
incluse în ofertă.
(active circulante/datorii curente x 100):
autoritatea contractantă stabilește drept cerință minimă
ca valoarea indicatorului respectiv să fie peste 100
procente.
Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la/sau
că are disponibile resurse reale negrevate de datorii,
linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace
financiare suficiente pentru a executa lucrările în prima
lună, conform graficului de execuţie.
În cazul asocierii mai multor ofertanţi cerinţele privind
eligibilitatea, înregistrarea şi lichiditatea generală
trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte
cerinţe privind capacitatea tehnică şi capacitatea
economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin
cumul de grupul de asociaţi
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţa minimă
asigurarea de către ofertant a unui diriginte de şantier,
atestat conform legislaţiei în vigoare şi cu o experienţă
similară în domeniul lucrării ce urmează să fie
executată.

Da
Da

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

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: ADR Nord
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Tel.:
00373 231 2-96-82 , Fax: 00373 231 61980 , E-mail: denis.gudumac@adrnord.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: GUDUMAC DENIS, specialist în achiziţii publice
Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 200.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:
Beneficiarul plăţii:
ADR Nord
Denumirea Băncii:
B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Codul fiscal:
1009601000267
Contul de decontare/trezorerial: IDNO1009601000267
Contul bancar:
222460113
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii respective de achiziție.
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
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responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate
pînă la:
30.03.2015 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piaţa Vasile Alecsandri 8
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:
30.03.2015 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piaţa Vasile Alecsandri 8
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de
Garanție bancară
Garanție prin transfer
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:

BODRUG ION

