DOCUMENTAŢIA STANDARD
p e n t r u r e a li z a r e a achiziţiilor d e lu c ră ri

Obiectul achiziţiei:

Lucrări de reparaţii a acoperişului la

clădirea CNTS din mun. Bălţi

Cod CPV:

4 5 2 6 0 0 0 0 - 7 Lucrări de a c o p e r i r e şi alte lucrări

speciale de construcţii

A utoritarea Contractantă: CENTRUL N A Ţ I O N A L DE TRANSFUZIE A
SÂNGELUI

Procedura achiziţiei:

Licitaţie Publică

Conducătorul grupului de lucru

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (F D A )
1. Dispoziţii generale
Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului
procedurii

Rubrica

Nr.

1.1.

Autoritatea
contractantă/Organizatorul
procedurii, IDNO:

1.2.

Obiectul achiziţiei:

Lucrări de reparaţii a acoperişului la clădirea CNTS
din mun. Bălţi

1.3.

Numărul şi tipul procedurii de
achiziţie:

Nr.: ocds-b3wdpl-MD-1540195207462
Tipul procedurii de achiziţie: Licitaţie Publică

1.4.

Tipul obiectului de achiziţie:

Lucrări de reparaţii

1.5.

Codul CPV:

(4 5 2 6 0 0 0 0 -7 ) Lu cră ri de acoperire şi alte lucrări
speciale de construcţii

1.6.

Sursa alocaţiilor
bugetare/banilor publici şi
perioada bugetară:

Ministerul Finanţelor / 2 0 1 8

1.7.

Administratorul alocaţiilor
bugetare:

CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI

1.8.

Limba de comunicare:

Lim ba de stat

1.9.

Locul/Modalitatea de
transmitere a clarificărilor
referitor la documentaţia de
atribuire

https://achizitii.md/ro/

1.10.

Tipul contractului:

de antrepriză

1.11.

Condiţii speciale de care depinde
îndeplinirea contractului:

nu se aplică

CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI

ID N O 1 0 0 6 6 0 1 0 0 4 2 4 2

2. Lista serviciilor şi specificaţiile tehnice:

Nr.
d/o

2.1.

Cod CPV

45260000-7

Denumire
Unitatea
Cantitat
serviciilor de
de
ea
proiectare/lucr
măsură
ări solicitate

Specificaţia tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Lucrări de
reparaţii a
acoperişului la
clădirea CNTS
din mun. Bălti

Specificaţia deplină se prezintă în caietul
de sarcini şi cantitatea de lucrări, anexate
la prezenta FDA.

Lucrare

1

3. Criterii şi cerinţe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerinţe:

Nr.

Denumirea documentului/cerinţelor

Mod de demonstrare a îndeplinirii
cerinţei:

ОЫ.
D a /N u

3.1.

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 privind situaţia
personală a operatorului
economic (F3.5)

Da

3.2.

Neimplicarea în practici frauduloase
şi de corupere

Declaraţie pe proprie
răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F
3.4)

Da

3.3.

îndeplinirea obligaţiilor de plată a
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
de asigurări sociale

Declaraţie privind situaţia
personală a operatorului
economic (T3.5)

Da

3.4.

Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare
a întreprinderii sau extras

Da

3.5.

Licenţa de activitate

Licenţă de activitate - copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
Autorizaţia de funcţionare copie - confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.

Da

3.6.

Informaţii generale despre ofertant

Emis sub formă liberă, care va
conţine obligatoriu numele,
prenumele conducătorului,
adresa juridică, rechizitele
bancare, datele de contact (email,
telefon, telefon mobil, fax, altele
dacă există).

Da

3.7.

Informaţiilor cu privire la obligaţiile
contractuale faţă de alţi beneficiari

Declaraţie Formularul F 3.9

Da

3.8.

Raportul financiar ultimele 12 luni

copie - confirmată prin
semnătura şi ştampilaofertantului

Da

3.9.

Disponibilitate de bani lichizi sau
capital circulant, de resurse
creditare sau alte mijloace
financiare conform IP014

dovada deţinerii în cont a sumei
de 500 mii lei

Da

3.10.

Cifra medie anuală de afaceri în
ultimii 3 ani conform IP014

nu mai mică de 1250000 lei

Da

3.11.

Lichiditate generală conform IP014

nu mai mică de 100%

Da

3.12.

Demonstrarea experienţei
operatorului

Declaraţie privind lista
principalelor lucrări executate în
ultimul an de activitate conform
Formularul F 3 .ll

Da

3.13.

Demonstrarea accesului la utilajele,

Declaraţie privind dotările

Da

instalaţiile şi/sau echipamentele
tehnice

specifice, utilajul şi echipamentul
necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului
confom Formularul F3.12

3.14.

Demonstrarea accesului la
personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a
obiectului

Declaraţie privind personalul de
specialitate propus pentru
implementarea contractului
conform Formularul F 3.13

Da

3.15.

Certificatul de atestare tehnicoprofesională a dirigintelui de şantier

copie - confirmată prin
semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

3.16.

Demonstrarea accesului la personal

Documente prin care se
demonstrează că operatorul
economic are acces la
laboratoare de încercări şi teste a
materialelor ce vor fi utilizate, în
conformitate cu natura şi
specificul lucrărilor ce fac
obiectul viitorului contract

Da

3.17.

Avizul Inspecţiei de Stat în
Construcţii

copie - confirmată prin
semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

3.18.

Manualul Calităţii

copie - confirmată prin
semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

3.19.

Perioada de garanţie a lucrărilor

minim 3, max 7

Da

4.

Pregătirea ofertelor

4.1.

Oferte alternative:

nu vor fi acceptate

4.2.

Termenul de executare :

31.12.2018

4.3.

Locul executării
lucrărilor:

Mun. Bălţi, str. Decebal 113.

4.4.

Metoda şi condiţiile de
plată vor fi:

Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii
finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar - fiscale
nr.181 din 25.07.2014.

în decurs de 20 zile bancare de la data semnării actului final de
recepţie a lucrărilor

3

4.5.

Perioada valabilităţii
ofertei va fi de:

60 zile

4.6

Ofertele în valută străină:

nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1

Locul/Modalitatea de
depunerea ofertelor,
este:

https://achizitii.md/ro/

5.2.

Termenul
depunere
este:

05.11.2018, Ora 14.00

5.3.

Persoanele autorizate să
asiste la deschiderea
ofertelor (cu excepţia
cazului când ofertele au
fost depuse prin SIA
"RSAP").

limită
de
a
ofertelor

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe
la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au
fost depuse prin SIA "RSAP”

6. Evaluarea şi com pararea ofertelor

6.1.

6.2.

Modalalitatea de
efectuare a evaluării:

Factorii de evaluarea vor
fi următorii:

Evaluarea va fi efectuată pe lot întreg, utilizând criteriul
de evaluare cel mai bun raport calitate-cost.

Preţul ofertei 80 %;
Perioada de execuţie 5%;
Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării, elaborat şi aprobat
în modul stabilit 5%;
Perioada de garanţie asupra lucrărilor 10%

7. Adjudecarea contractului

7.1.

Criteriul de evaluare
aplicat pentru
adjudecarea contractului
va fi:

Se va aplica criteriul de avaluare:
cel mai bun raport calitate-cost

7.2.

Suma Garanţiei de bună
execuţie (se stabileşte
procentual din preţul
contractului adjudecat):

5,00%

4

Garanţia de buna execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F3.4 sau
Garanţia de buna execuţie prin transfer la contul autorităţii
contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: CENTRUL NAŢIONAL DE TRANSFUZIE A
SÂNGELUI
7.3.

Garanţia de bună
execuţie a contractului:

Denumirea Băncii M in isteru l Finanţelor, Trezoreria
Regională Chişinău, Bugetul de Stat
Codul fiscal: 1006601004242
Contul de decontare; TREZMD2X
Contul trezorerial: 2264011001
Cod IBAN: M D56TRPCAA518410A00419AA

cu nota "Garanţia de bună execuţie"sau "Pentru garanţia de
bună execuţie la licitaţia publică nr.
M D -1540195207462 din 22.10.2018

7.5.

Numărul maxim de zile
pentru semnarea şi
prezentarea contractului
către autoritatea
contractantă, de la
remiterea acestuia spre
semnare:

14 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din
cadrul Sistemului Informaţional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR
PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţ^i^^fVţ^nâ^orectitudinea conţinutului Fişei
de date a achiziţiei, fapt pentru care p t ^ r t ji ^ i^ p ^

prevederilor legale în

vigoare.
Conducătorul grupului de lucru:

5

