
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/01392 19.05.2017din

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Educației
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Servicii de distribuire si transportare a manualelor scolare si a materialului didactic in
centrele raionaleObiectul achiziției:
60161000-4Cod 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.:  40  din  19.05.2017.

În scopul achiziţionării "Servicii  de  distribuire  si  transportare  a  manualelor  scolare  si  a  materialului  didactic  in  centrele
raionale"

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   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 servicii de distribuire şi transportare a
manualelor şcolare şi materialului didactic
în centrele raionale

1.00Bucată1.1 Servicii de distribuire si transportare a
manualelor scolare si a materialului didactic in
centrele raionale

1. recepţionarea în custodie,
depozitarea şi păstrarea (pentru un
termen de 1-4 ani) a circa 3500000
exemplare de manuale şi materiale
didactice, pentru a fi distribuite în
raioanele republicii. Costul total al
manualelor constituie circa
10.761.250,00lei. Manualele sînt
ambalate în colete cîte 12
exemplare.
2. sortarea şi formarea loturilor de
manuale editate pentru fiecare
punct de destinaţie (Direcţiile
raionale/municipale de Învăţămînt,
Tineret şi Sport);
3. transportarea şi predarea loturilor
de manuale în punctele de
destinaţie (pe teritoriul RM)
conform dispoziţiilor de livrare a
beneficiarului;
4. evidenţa contabilă a serviciilor
efectuate, perfectarea facturilor
pentru destinatar şi executarea
rapoartelor pentru beneficiar;
5. păstrarea pe un termen de 3-4 ani
a rezervei de stoc a manualelor
destinate Ministerului Educaţiei.

60161000-4

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 01.09.2016
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Dovada  înregistrării   persoanei  juridice Documente edificatoare cum ar fi certificate
constatatoare     eliberate     de     autoritatea

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

competentă, în original sau copie legalizată din care să
rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al
societăţii.

2 garanţia pentru ofertă - 1% scrisoare de garanţie banacară sau transfer Da
3 certificat de atribuire a contului bancar copie, eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată

prin semnătura şi ştampila participantului
Da

4 certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie, eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului

Da

5 ultimul raport financiar copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

6 declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

conform formularului F 3.4 Da

7 certificat de confirmare a capacităţii executării
calitative a contractului

original, eliberat de participant, si va reflecta
informaţia cu privire la 1. experienţa acumulată
(experienţa în deservirea mărfurilor luate în custodie,
distribuirea manualelor, cunoaşterea specificului
activităţii instituţiilor de învăţămînt); 2. posesia cu
drept real al depozitelor (încăperi uscate şi ventilate,
dotate cu utilaje antiincendiare automate); 3. posesia cu
drept real al mijloacelor de transport specializate, care
permit expedierea şi transportarea în siguranţă a
manualelor; 4. doatrae tehnică corespunzătoare pentru
gestiunea depozitelor (utilaje, dispozitive pentru
încărcae/descărcare)

Da

8 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

9 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

10 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

11 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

12 Declaraţie pe proprie răspundere original, completat de participant în conformitate cu
Formularul (F 3.5)

Da

13 Oferta Conform formularului F 3.1 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: 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: ABAŞEV EUGENIU, şef Secţie patrimoniu, achiziţii publice, investiţii şi exploatare

Setul de documente poate fi primit la adresa: Ministerul Educaţiei, birou 460.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 13.06.2017 10:00
Ministerul Educaţiei, birou 460pe adresa:

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

13.06.2017 10:00la:
Ministerul Educaţiei, birou 444pe adresa:
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Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

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: BOAGHI CRISTINA


