ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 17/00989 din 31.03.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

PRIMĂRIA ORAŞULUI IALOVENI
Cerere a ofertelor de preţuri
asfalt
44113620-7

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.: 26 din 31.03.2017.
În scopul achiziţionării "asfalt"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
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
1.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

asfalt
44113620-7 asfalt

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Tonă

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

150.00 asfalt marunt de granit tip B marca
II SM STB 1033:2008; locul livrarii
nu mai mult de 30 km. de la
or.Ialoveni

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
la comanda cumparatorului in perioada a.2017
EXV - Fracno fabrică
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

1

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
stabilit
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului

Da

2

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal- copie,
prevederile legale în vigoare în
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului
Raportul financiar pentru ultimul an
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

4

Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirma copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
calitate bunurilor solicitate
ofertantului

Da

5

Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Declarație pe proprie răspundere conform Formularul
F3.7

Da

6

Oferta

Oferta va cuprinde ofeta de pret si descrierea tehnica a
bunului.

Da

3

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 ORAŞULUI IALOVENI
Adresa: Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 45
Tel.:
026822746
, Fax:
026822484
, E-mail: primaria.ial@mail.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: PALII ELENA, specialist
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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:
10.04.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 45
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:

30

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:
10.04.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 45
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:

CHILARU RADU

