ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 17/04048 din 10.11.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Licitaţie publică
Produse petroliere pentru a.2018 conform necesităților direcțiilor și secțiilor Primăriei
mun.Bălți
09000000-3

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.: 90 din 10.11.2017.
În scopul achiziţionării "Produse petroliere pentru a.2018 conform necesităților direcțiilor și secțiilor Primăriei mun.Bălți"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Unitatea de
măsura

Denumire: Bunuri solicitate

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.1

Administrația Primăriei mun.Bălți
09132000-3 Benzină A -95

Litru

18260.00 A-95
Cifra octanică, COR, min.95
Aspect limpede și transparent

2.1

Direcția Învățămănt, Tineret și Sport
09132000-3 Benzină A-95

Litru

3200.00 A-95
Cifra octanică, COR, min.95
Aspect limpede și transparet

3.1

Direcția Generală Financiar-Economică
09132000-3 Benzină A-95

Litru

1775.00 A-95
Cifra octanică, COR, min.95
Aspect limpede și transparent

4.1

Secția Asistență Socială și Protecția Familiei
09132000-3 Benzină A-95

Litru

2880.00 A-95
Cifra octanică, COR, min.95
Aspect limpede și transparent

5.1

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport
09132000-3 Benzină A-92

Litru

5000.00 A-92
Cifra octanică, COR, min.92
Aspect limpede și transparent

Litru

3418.00 305-82

2

3

4

5

6
6.1
7
7.1

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport
09134200-9 Motorină Euro 5
Direcția Învățămînt, Tineret și Sport
09000000-3 Apa aurie AD BLUE

Litru

684.00 EC 200-315-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului 2018, începînd cu luna ianuarie 2018 pînă la 31 decembrie 2018
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Certificat de înregistrare a întreprinderii

2
3

Certificat de atribuire a contului bancar
Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor,contribuţiilor

4

Ultimul raport financiar

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

copie, emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului
copie, eliberat de banca deţinătoare de cont
copie, eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal
al Republicii Moldova)
copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da
Da
Da

Da
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Nr. d/o
5

6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18

19

20

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Certificat de conformitate

copia originalului eliberat de Organismul Naţional de
Verificare a conformităţii produselor, confirmată prin
ştampila şi semnătura participantului
Licența de activite
copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor Nu se cere
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
Nu se cere
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
Nu se cere
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau Nu se cere
de resurse creditare în sumă de minim (suma)
Lista stațiilor peco
copia semnată şi ştampilată de participant. Stațiile de
alimentare ale furnizorului urmează a fi amplasate pe
tot teritoriul RM, inclusiv mun.Bălți
Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
Conform F3.4 din Documentația Standard.
practici frauduloase şi de corupere
Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii
Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015
conformitate cu Formularul (F 3.5).
Oferta
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului, conform formularului (F 3.1)
Specificația tehnică (F4.1)
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Specificații de preț (F4.2)
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Lista fondatorilor operatorului economic
Copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de
Stat (valabilitatea extrasului nu va depăși 3 luni din
ziua eliberării) confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului
Garanția pentru ofertă
original cu semnătura și ștampila băncii, conform
modelului formularului (F 3.2), garanție bancară sau
transfer pe contul autorității contractante
Garanţia de bună execuţie a contractului (la semnarea (emisă de o bancă comercială) conform formularului
contractului)
F3.6. Termenul de prezentare a garanției bancare maxim 10 zile din momentul semnării contractului.
Notă
Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se
prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în
documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele
transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice.

Obligativitatea
Da

Da
Nu
Nu
Nu

Nu
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: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Tel.:
023154623
, Fax:
023154623
, E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ŢARANU ANA, inspector de specialitate al Serviciului Achiziții Publice
poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 250, et.II sau
http://balti.md/anunturi-2/.
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).
Setul de documente

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:
01.12.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 250, et.II
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

45

zile
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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:
01.12.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.III
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:

BABII LEONID

