
Nr. 
d/o 

I. 

ANUNT DE PARTICIPARE , 

privind achizi ţ ionarea Lucrări de reparaţie a curţilor blocurilor de locuit (Etapa 2) 

prin procedura de achiziţie Cerere a ofertelor de preţuri 

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria mun. Ungheni 

2. IONO: 1007601001787 

3. Adresa: mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7 

4. Numărul de telefon/fax: O 236 225 77 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: primaria_ungheni@yahoo.com; 
http://www.ungheni.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în ~IA RSAP 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea 
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o 
altă formă de achiziţie comună): _Nu se aplică 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări: 

Specificarea tehnică Valoarea estimată 
Denumirea Unitatea 

deplină solicitată, fără TVA 
Cod CPV bunurilor/serviciilor/I de Cantitatea 

Standarde de (se va indica pentru 
ucrărilor solicitate măsură 

referinţă fiecare lot în parte) 

Lucrliri de reparaţie a 
Conform caietului de 

45200000-9 curţilor blocurilor de set I 
sarcini I 900 OOO lei 

locuit (Etapa 2) 

Valoarea estimativă totală: 1 900 OOO lei 

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 
1) Pentru toate loturile; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: perioada anilor 2021-2022 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022 

13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 
de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 



15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora qi a criteriilor de selec{ie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerin{elor eventual impuse; se menfion eazd, informa{iile solicitate (DUAE,

ocumenta

Nr.
dlo

_t DUAE Obligatoriu

2 Formularul Ofertei Formularul F3.1, semnat

electronic de cdtre operatorul
economrc

3, Devizele de cheltuieli Formularele 3, 5, 7 semnat

electronic de c6tre operatorul

economic

Obligatoriu

4. (iaranfie pentru ofertd Formularul F3.2, semnat

electronic de c6tre operatorul
economic

Oblisatoriu

I

I

Garanlia de bund execulie Depusd de cStre operatorul

economic la semnarea

contractului

Obligatoriu

6 Graficul de executie a lucrdrilor Formularul F3.3, semnat

electronic de cdtre operatorul

economic

Obligatoriu

7. Declaralia de neincadrare in situaliile
ce determind excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin in
aplicareaart. 18 dinLegeanr. 131

din 03.07.2015

Formularul F3.5, semnat

electronic de cdtre operatorul

economic

Obligatoriu

8. Declaralia privind conduita eticd qi

neimplicarea in practici frauduloase
qi de corupere

Formularul F3.6, semnat

electronic de cdtre operatorul

economic

Obligatoriu

9. Formularul informativ despre

ofertant
Formularul F3.7, semnat

electronic de cdtre operatorul

economic

Obligatoriu

10, Declaralia privind experienla in
lucrdri similare in ultimul an de

activitate

Formularul F3.9, semnat

electronic de cdtre operatorul

economic

Obligatoriu



l1 Declarafia privind lista principalelor
lucrdri execitate in ultimul arde
activitate

Formularul F3. I 0, semnat
electronic de cdtre operatorul
economic

Obligatoriu

t2. Declarafia privind dotdrile specifice,
utilajul qi echipamentul necesar
pentru indeplinirea corespun zdtoarc
a contractului

Declarafia privind personalul de
specialitate qi/sau a experfilor
propus/propuqi pentru
implementarea contractului

Formularul F3. 1 1, semnat
electronic de cdtre operatorul
economic

Obligatoriu

13. Formularul F 3 .I2, semnat
electronic de cdtre operatorul
economic

Obligatoriu

14. Lista subcontractanlilor qi
pNtea/pdr[ile din contract care sunt
indeplinite de cdtre aceqtia

Formularul F3. I 3, semnat
electronic de cdtre operatorul
economic

Obligatoriu

15.

t6.

t7.

18.

I Declarafie privind confirmarea
identitdgii benefi ciarilor efectivi si
neincadrarea acestora in situatia
condamndrii pentru participarea la
activitAli ale unei organizalii sau

qrupdri criminale, pentru corup{ie,
fraudd gi/sau spdlare de bani.

Depusd de citre operatorul
economic declarat ciqtigdtor in
termen de 5 zile de la atribuirea
contractului de achizilie, semnatd
electronic de c6tre operatorul
economic

Obligatoriu

Certificat privind lipsa datoriilor de
Bugetul de Stat

Semnat electronic de c6tre
operatorul economic

Obligatoriu

Dovada inregistrdrii persoanei
juridice, in conformitate cu
prevederile legale

Semnat electronic de cdtre
operatorul economic

Obligatoriu

Certificat de atestare tehnico-
profesionali a dirigintelui de $antier.
contractrr I companiei cu dirigintele
de qantirr si ordinul de numire in
funcfie a acestuia (construcfii rutiere)

Semnat electronic de cdtre
operatorul economic

Obligatoriu

17.

16' Motivul recrrrgerii la procedura accel erqllt (in cazul licita{iei deschise, restr6nse qi alprocedurl' 'r,'gociate), dupi caz: nu se aplicf
Tehnici r'; i:rstrumente specifice de atribuire (daci este cazul specificafi daci se va utiyzaacordul-t rt, sistemul dinamic de achizifie sau licitaU".r..t"["i.e'il;;;il;; ""'-'
condifii spcciale de care depinde indeplinirea contractului (indicafi dup6 caz): nuse aplicl
criteriu! 'rt ct'aluare aplicat pentru arljudecarea contractului: pre(ul cel mai scizut

18.

19.

20.

t ilHii:t 
'' ' ''r'aluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum



nu se aplica

T

21. Termenul limitl de depunere/deschidere a ofertelor:

- pAni laz [ora exactdJ Informa{ia o gisifi in SIA RSAp

- pe: [datal Informafia o gnsifi in SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vorJi depuse electronic prin intermediut SIA RSA?

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 
-30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP
Ofertele tnttrziate vo r fi respins e.

25. Persoanele autorizate sr asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertan(ii ssu reprezentan(ii acestora au dreptul sd purticipe la deschiderea ofertelor, cu
exceplia cazului ctnd ofertele aufost depuse prin SIA uRSAp,.

26. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
romAnd

27. Respectivul contract se referi la un proiect qi/sau program
Uniunii Europene: nu se aplici

finan{at din fonduri ale

(se specific[ denumirea proiectului qilsau programului)

28. Denumirea qi adresa organismului competent de solu{ionare a contesta{iilor:
Agen(ia Na(ionald pentru Solu(ionarea Contestaliilor
Adress: mun. chisindu, bd. $tefan cel Mare;i sfant nr.I24 (et.4), MD 2001;
Te UF ax/e mail : 0 2 2 - 8 2 0 6 S 2, 0 2 2 I 2 0-6 S I, c o ntes t atii@pns c.md

29. Data (datele) qi referinfa (referinfele) publicdrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referi anun{ul respective
(dacE este cazul): nu se aplici

30. in cazulachizi{iilor periodiceo calendarul estimat pentru publicarea anunfurilor viitoare:
nu se aplicl

31. Data publicirii anun(ului de intenfie sau, dupi caz, precizarea ci nu a fost
astfel de anun{: nu a fost publicat un anunf de intenfie

32. Data transmiterii spre publicare a anunfului de participare: Informafia o gisifi in SIA
RSAP

publicat un

33. in cadrul procedurii de achizifie publicr se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic nu
depunerea electronicd a ofertelor sau a cererilor de
participary

Se acceptb

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptd
facturarea electronicd Se acceptd
pl[tile electronice Se acceptd

34. Contractul intri sub lncidenfa Acordului privind achizifiile guvernamentale al
Organizaliei Mondiale a Comerfului (numai in cazul anun{urilor transmise spre publicare
in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplici

(se specificd da sau nu)

35. Alte informatii relevante:

Conducitorul grupului de lucru:

u sunt


