
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Educației
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparație capitală a Liceului Teoretic „S.
Lucaci” din or. Costești, r-nul Rîșcani.Obiectul achiziției:
71520000-9Cod 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.:  91  din  25.11.2016.

În scopul achiziţionării "Serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparație capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din
or. Costești, r-nul Rîșcani."

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
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   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1 serviciilor de supraveghere tehnică a
lucrărilor de reparație capitală a Liceului
Teoretic „S. Lucaci” din or. Costești, r-nul
Rîșcani.

1.00Bucată1.1 serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor
de reparație capitală a Liceului Teoretic „S.
Lucaci” din or. Costești, r-nul Rîșcani.

Valoarea contractului de 18 946
131,65 lei cu TVA.
CONDITIŢII SPECIFICE:
- Studii universitare în domeniul
construcţiilor (construcţii civile şi
industriale).
- Cel puţin 5 ani de experienţă de
lucru în domeniul construcţiilor şi
experienţă de supraveghere tehnică
a construcţiilor.
- Cunoașterea procedurilor de
control a documentaţiei de proiect
şi a lucrărilor de construcţie.

45000000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Pe parcursul executării contractului la lucrări de reparație (volabilitatea contractului 31.12.2017)
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 Ofertă Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si
stampilei participantului

Da

2 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si
stampilei participantului.

Da

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si
stampilei participantului.

Da

4 Certificat de atestare tehnico - profesională Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si
stampilei participantului.

Da

5 Certificat de atribuire a contului bancar Copie. Eliberată de bancă deținătoare de cont. Da
6 Lista obiectelor supravegheate pentru demonstarea

experienței în ultimii 5 ani
Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si
stampilei Beneficiarului sau Investitorului.

Da

7 Recomandări Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si
stampilei Beneficiarului sau Investitorului.

Da
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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: Ministerul Educației
Adresa: Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Tel.: sergiu.buciumas@edu.md022  23 37 73 ,  Fax: 022  23 27 27 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: JOVMIR LIUDMILA, Consultant pe achiziții, Proiectul ”Reforma învățămîntului
în Moldova”

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: 02.12.2016 10:00
Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1pe 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

02.12.2016 10:00la:
Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1pe 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: CERNEI ELENA


