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

nr. 18/02156 25.05.2018din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Executarea lucrărilor de "Extindere a rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți" conform
necesităților Primăriei mun.BălțiObiectul achiziției:
45231400-9Cod 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.:  41  din  25.05.2018.

În scopul achiziţionării "Executarea lucrărilor de "Extindere a rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți" conform necesităților
Primăriei mun.Bălți"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018, 2019
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 Executarea lucrărilor de "Extindere a
rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți"

1.00Bucată1.1 Executarea lucrărilor de "Extindere a rețelelor
de iluminat stradal din mun.Bălți"

conform listei cu cantitățile de
lucrări anexate;
ofertantului i se recomandă să
viziteze şi să examineze
amplasamentul lucrării, inclusiv
împrejurimile, şi să obţină toate
informaţiile care pot fi necesare în
vederea elaborării ofertei

45231400-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Termenul efectuării lucrărilor a.  2018-2019 - 4 luni, conform planului de finanțare;
începutul executării lucrărilor - conform autorizaţiei
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. Confirmata prin aplicarea semnaturii si
stampilei participantului, conform anexei.

Da

2 Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului Da
3 Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului

şi al filialelor acestuia)
Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului.

Da

4 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice

în conformitate cu prevederile legale din RM, copie
confirmată prin semnătura și ștampila participantului;

Da

5 Demonstrarea experienţei operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului

Declaraţie privind experienţa similară conform
Formularul F3.10 sau Declaraţie privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularul F3.11 Operatorul
economic trebuie să nominalizeze contractul/
contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele
stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se
informaţii detaliate, conform următoarelor documente
suport: -copii ale respectivului/ respectivelor contract/
contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată
identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora
şi preţul; -procesul verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor care atestă executarea lucrărilor Se va

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

prezenta fie formularul 3.10 fie formularul 3.11.
6 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru

îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declaraţie privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
F 3.13.
Formularul trebuie să conţină Nume Prenume angajat,
Funcţia, Experienţa de muncă, documentul de
specialitate (certificat de atestare, etc.). În lipsa lor se
consideră informaţie nerelevantă şi se va considera ca
document neprezentat

Da

7 Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiile şi/sau
echipamentele tehnice necesare implementării
contractului

emisă de participant și confirmată prin semnătură și
ștampila ofertantului

Da

8 Diriginte de șantier copia Certificatului de atestare profesională,
legitimației și carnetului de muncă - confirmată prin
semnătura și ștampila participantului

Da

9 Graficul de execuţie Originalul conform formularului F3.5. conformat prin
ştampila şi semnătura ofertantului

Da

10 Neîncadrarea în situaţiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere conform
Formularului F3.6 - Original

Da

11 Neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere Declaraţie pe proprie răspundere conform Formularul
F3.7 - Original

Da

12 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,
contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

(valabilitatea certificatului - conform cerințelor IFS al
RM) confirmat prin semnătură și ștampilă

Da

13 Perioada de garanţie a lucrărilor / bunurilor Declarație pe proprie răspundere (Formular la libera
alegere):
Pentru lucrări min. 2 ani
Pentru corpuri de iluminat min. 3 ani cu condiţiile:
-pentru o ieşire din funcţiune în prima jumătate de an
de până la 5% din numărul de corpuri de aceeaşi
putere, acestea vor fi înlocuite corp pe corp conform
certificatelor de garanţie emise, termenul de garanţie se
va extinde cu 6 luni
-pentru o ieşire din funcţiune în primul an de până la
10% din numărul de corpuri de aceeaşi putere, acestea
vor fi înlocuite corp pe corp conform certificatelor de
garanţie emise, termenul de garanţie se va extinde cu 1
an
-pentru o ieşire din funcţiune în primul an de până la
30% din numărul de corpuri de aceeaşi putere, TOATE
corpurile vor fi înlocuite corp pe corp conform
certificatelor de garanţie emise, termenul de garanţie se
va iniţia de la 0 (zero).

Da

14 Certificate de conformitate emise de un organism de
certificare, acreditat de către un organism național

Certificate de conformitate pentru corpuri de iluiminat Da

15 Certificate de conformitate pentru sisteme de
management

dovada că producătorul deține sisteme de management
integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000
(sisteme de management a calității), ISO 14000
(protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și
securitatea muncii)) - copii cu aplicarea semnăturii și
ștampilei ofertantului

Da

16 Rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate
în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru
încercarea acestor categorii de produse

Rapoarte de incercări să includă incercări fotometrice,
incercări la securitatea electrică protectie impotriva
electrocutării Clasa I sau II, incercări la
compatibilitatea electromagnetică, incercări climatice
gradul IP nu mai mic de  IP 65 - copii cu aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

17 Certificate de garanție emise de producător copii cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Da
18 Prezentarea mostrelor LED este obligatorie Da
19 Cerințe față de LED Declarație pe proprie răspundere (Formular la libera Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

alegere) privind respectarea cerințelor obligatorii:
1. Inscripționarea tipului corpului de iluminat și a
mărcii producătorului;
2. Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de
mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă
între 5500 K - 6000 K;
3. Durata de viață minim 50 000 ore cu asigurarea a
minim 70% din fluxul luminos inițial;
4. Protecție la descărcări atmosferice minim 4 kV;
5. Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de
lumină utilizată, asigurarea funcționării la minim un
factor de putere de 0,85.

20 Notă Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se
prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în
documentația de atribuire. Ofertele se prezintă în 2
exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite.
Nu se acceptă ofertele transmise prin mijloace
electronice.

Da

21 Valoarea estimată a lucrărilor 489 400,00 lei cu TVA (inclusiv a.2018 - 450 000,00
lei; a.2019 - 39 400,00 lei)

Nu

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.: serviciulachizitiipublice@mail.ru023154623 ,  Fax: 023154623 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEREMUŞ LILIANA, Șef al SAP

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: 07.06.2018 10:00
RM,  mun.Bălţi,  piața Independenţei,1,  Primăria,   biroul 250, et.IIpe 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
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

07.06.2018 10:00la:
RM,  mun.Bălţi,  piața Independenţei,1,  Primăria,   biroul 311, et.IIIpe adresa:

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: GRIGORIŞIN NICOLAI


