
ANUNT DE PARTICIPARE

la procedura de achizi{ie publictr de tip LICITATIE PUBLICA

nr. 03-10/17 din 26.12.17

Denumirea autorittr{ii contractante: Directia Mturicipaltr pentru Protecfia Drepturilor Copilului

Tip proceduri achizi{ie: Produse alimentare qi produse ecologice pentru instituliile din subordinea DMPDC (01 ianuarie

2018 - 3l decembrie 2018)

Cod CPV: 15000000-8

Termenul de livrare/prestare/executare: 31.12.18

Documentele/cerinfele de calificare pentru operatorii economici includ urmltoarele:

Certificat de atribuire a contului bancar cu stampila si semnltura as. economic
Certificat de efectuare sistematicf, a phtii
impozitelor cdtre Bugetul Public

Copie, cu gtampila gi semnItura ag. economic

Copie, cu gtampila qi semndtura ag. economic

eliberat de ANSA
Copie, cu qtampila gi semnltura ag. economic

Certificat pentru confirmarea capacititii
executlrii

Original, cu gtampila gi semnAtura ag.
economic



lalitative a contractului de achizitie
6 Specificafii tehnice Original, cu gtampila gi semn5tura ag. economic,

conform formularul F 4.1
Da

7 Specificatii de pre{ Original, cu gtampila gi semndtura ofertantului,
conform formularului F 4.2.

Da

8 Neimplicarea in practici frauduloase gi de corupere DeclaraJia privind conduita etic[ a gi neimplicarea in
practici frauduloase gi de corupere, in original cu
qtampila qi semndtura ofertantului, conform
formularului F 3.4.

Da

9 Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conformitate
cu prevederile legale din tprain care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderiilextras
din Registrul de Stat al persoanelorjuridice - copie,
confirmati prin aplicarea semndturii 9i gtampilei
ofertantului.

Da

10 Actul care atestd dreptul de a livra
bunuri/lucriri/servici i

Copie - confirmatd prin semnltura gi gtampila
ofertantului

Nu

ll Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte miiloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

L2 Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor, identificati prin referire la specifica{ii sau
standard relevante

Conform actelor si standardelor de referinfd indicate in
lreptul fiecdrul produs din anuntul de participare, la
rubrica "Specifrcatia tehnicd deplind solicitata,
rtandarde de referinti".

Da

l3 Demonsfrarea experientei operatorului economic in
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ceurmeazdafiahibuit

Declarafie privind experienta similard conform
Formularului (se va indica) sau Declara{ie privind lista
principalelor lucrdri executate in ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

t4 Demonstarea accesului la infrastrucfura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantd, pe care aceasta le
considerd necesare pentu indeplinirea contractului ce
urmeazi a fi atibuit

Declaratie privind dotdrile specifice, utilajul 9i
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzdtoare a contractului conform Formularului
(se va indica) 9i Documente care atesti faptul ci
operatorul economic se afl5 in posesia utilajelor,
instalafiilor gi/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantii, acestea fiind fie in dotare

Nu

propne, lie inchinate, necesare indeplinirii contractulu
15 Neincadrarea in situafiile ce deterrnind excluderea de lz

rrocedura de atribuire, ce vin in aplicarea art. 18 din
Lesea nr. I 3 I din 03.07 .2015

Declaralie privind situafia personal5 a operatorului
economic, confomr formularului F3.5, cu gampila
umedd si semnitura ofertantului.

Da

t6 Oferta Original cu qtampila gi semnitura ofertantului,
conform formularului F 3.1.

Da

L7 Informa{ii generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
formularului F 3.3

Da

t8 Raportul financiar Ultimul raport financiar, copie - confirmati prin
semndtura si stampila candidatului.

Da

l9 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
indeplinirea corespunzitoare a obiectului contractului
ce urmeazi a fi ahibuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esential in indenlinirea acesfirie\

Declaratie privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularu
(se va indica)

Nu

20 Minim ani de experienti specificd in livrarea bunurilor
si/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2l Valoarea miniml (suma) a unui contract individual
indeplinit pe parcursul perioadei indicate (num5rul de
ani)

Nu se cere Nu

22 Atestarea conforrnitatii produselor rezultate din
productia ecologica cu reglementaritehnice aplicabile

Certificat de conformitate a produsului ecologic
eliberat de organismul de inspecfie gi certificare sau
Eticheta ecologicd (Autorizarea privind utilizarea
mdrcii nafionale "Agricultura Ecologicd - Republica
Moldova") sau alti etichetii ecologicl recunoscutd de
Republica Moldova (pentru loturile cu produse
ecologice)

Da

23 Notii referitor la produsele ecologice In cazul in care nu va parveni nici o ofertd pentru
produsele ecologice, autoritatea contractanti va
examina ofertele convenlionale depuse la poziliile
resoective

Da

Informafie Suplimentard:
Operatorii economici interesafi pot obJine informafie suplimentard de la autoritatea contractantd gi familiariza cu cerinfele documentelor
de licitaJie la adresa indicati mai jos:



Denumirea autoriti{ii contractante: Direclia Municipald pentru Protec}ia Drepturilor Copilului

Adresa: str. Al. VlihufI3

Tel.:022 24-27-02 Fax:02224-27-02 E-mail: dmpdcchisinau@mail.ru

Numele gi func{ia persoanei responsabile: AIIGELA TODOROV, economist, te|.: 022 22-60-93.

Setul de documente poate fi primit la adresa: Directia Municipald pentru Protectia Drepturilor Copilului, str. A. VldhuJI3

Operatorii economici care doresc sd depund oferte la procedura respective urmeazd sd depund o cerere de participare ( cu

indicarea clard a denumirii, adresei, numdrului telefonului de contact gi numelui persoanei imputernicite de cdtre Participant.

intocmirea ofertelor:

Oferta gi documentele de calificare solicitate intocmite clar, ftrd" corectdri, cu num6r qi dati de ieqire, cu
semndtura persoanei responsabile, puse in plic, sigilate gi gtampilate, urmeazd a fi prezentate pdnd la
16.01.2018.

Confinutul prezentei InvitaJii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului
Informafional Automatwat,,REGISTRUL DE STAT AL ACHIZITIILOR PUBLICE". Grupul
de lucru pentru achizifii confirmi corectitudinea confinutului Invitafiei, fapt pentru care poarti
rlspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru:Vadim VACARCIUC, qef adjunct al Direcliei


