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  ANUNȚUL DE INTEȚIE 
 

privind achiziționarea Servicii de amenajare și salubrizare a municipiului Hîncești pentru 

2021. 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă. 
(tipul procedurii de achiziție) 

 
 

1. Denumirea autorității contractante: Primăria municipiului Hîncești 

2. IDNO: 1007601004054 

3. Adresa: Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132 

4. Numărul de telefon/fax: 0269223286,026924198/fax:026923286 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: municipiulhincesti@gmail.com, 

oleseatonu27@gmail.com  și primariahincesti.md. 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: municipiulhincesti@gmail.com, oleseatonu27@gmail.com  și 
primariahincesti.md, suplimentar, documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP. 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună): autoritate a administrației publice locale de nivelul I, 

obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor 
colectivităţilor locale  

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 

 
90600000

-3 

 Servicii de amenajare și 
salubrizare a 

municipiului Hîncești 
pentru 2020. 

   

 

 
90600000

-3 

LOT 1. Amenajarea  și 
salubrizarea 

municipiului Hîncești. 
lot 1 

Conform caietelor de 

sarcini 

5586863,65 

 
90600000

-3 

LOT 2. Amenajarea 

parcului municipal 

Hîncești 
lot 1 

Conform caietelor de 

sarcini 

585443,75 

 

90600000

-3 
LOT 3. Amenajarea 

cimitirului nou 
lot 1 

Conform caietelor de 

sarcini 

184396,81 
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90600000

-3 
LOT 4. Amenajarea 

cimitirului vechi 
lot 1 

Conform caietelor de 

sarcini 

143294,95 

 

90600000

-3 LOT 5. Servicii 

comunale de iluminat 

stradal 

lot 1 
Conform caietelor de 

sarcini 

1000000,00 

Valoarea estimativă totală ( fără TVA) 
7499999,03 

 

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

(indicați da sau nu) 

10. Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul la care se 

referă anunțul de intenție): 22.12.2020 

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 
Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Oferta a) Formularul ofertei (F3.1); 

b) Oferta tehnică conform caietului de 
sarcini; 

c) Oferta  financiară - ofertantul va 

elabora oferta financiară, astfel 
încît aceasta să furnizeze  toate 
informaţiile solicitate cu privire la 
preţuri, tarife, precum şi la alte 
condiţii financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului de 

achiziţie publică de lucrări. 
Formularul ofertei F3.1 va fi însoţit 
de devizul-ofertă, elaborat în 
conformitate cu normativele în 

domeniu. (semnata electronic) 

Da 

2 DUAE Elctronic SIA RSAP (semnat electronic) Da 

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

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice - (semnata electronic) 

Da 

4 Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor 

Copie eliberată de către Inspectoratul 
Fiscal, (semnata electronic) 

Da 

5 Demonstrarea accesului la infrastructură 
/mijloace pentru îndeplinirea contractului ce 

urmează a fi atribuit. 

Declarație privind dotările specifice, 
utilajul și echipamentul necesar pentru 
îndplinirea contractului. (semnata 

electronic) 

Da 

6 
Demonstrarea accesului la personalul 

necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a obiectului contractului ce urmează a fi 
atribuit  

Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru implimentarea 

contractului. Original. (semnata 

electronic) 

Da 

7 Garanția pentru ofertă 
a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie 

pentru ofertă (emisă de o bancă 
comercială) conform formularului 
F3.2 din secţiunea a 3-a – 

Da 
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Formulare pentru depunerea ofertei 

sau 

b) Garanţia pentru ofertă prin transfer 
la contul autorităţii contractante, 

conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: Primăria 
mun. Hînceşti 
Denumirea Băncii: Ministerul   

Finanţelor 

                              Trezorăria 
regională Centru 

Codul fiscal: 1007601004054 

Contul de decontare: 

MD52TRPCEE518410A00769AA 

Contul trezorerial: TREZMD2X 

Contul bancar: 

MD52TRPCEE518410A00769AA 
Trezoreria regională: Centru 

cu nota “Pentru setul documentelor de 

atribuire” sau “Pentru garanţia pentru 
ofertă la procedura de achiziție 
publicănr. ____ din _______”.  

(forma b: se prezintă dovada depunerii 
garanției- ordinul de plata scanat) 

 

12. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz :-. 

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _nu se aplică_ 

14. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

15. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ: 

16. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu______________________________________ 
(se specifică da sau nu) 

17. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:          Alexandru BOTNARI_______________                L.Ș. 
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