BAP nr. 86
Din 27.10.2017
________________
___________________

INVITAŢIE LA ACORD CADRU
1. Denumirea autorităţii contractante: Secretariatul Parlamentului
2. IDNO: 1006601003762
3. Tip procedură achiziție: Acord Cadru
4. Obiectul achiziției: Servicii de transport aerian internațional de pasageri
5. Cod CPV: 60420000-8
6. Data publicării anunțului de intenție:
Această invitaţie la acordul-cadru este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de transport
aerian internațional de pasageri.
Conform necesităţilor Secretariatului Parlamentului (în continuare – Cumpărător) pentru perioada
bugetară 2017, este alocată suma necesară din:
contul Bugetului de Stat.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la
licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:

Nr.
d/o

Cod CPV

1

60420000-8

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor
solicitate

Unitatea
de măsură

Cantitatea

bilet

Minim 30- maxim
100 bilete
conform
acordului –cadru,
minim 1- maxim
20 bilete conform
contractului
subsecvent

Servicii de transport aerian
internațional de pasageri

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referinţă

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:
La solicitarea Secretariatului Parlamentului, bd. Țtefan cel Mare și Sfînt, 105, pe parcursul
anului 2017.
Nr.
d/o

1.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de
document

Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii sau extras

Copie - confirmată prin
aplicarea semnăturii și
1

Obligativitatea

Obligatoriu

În cazul unei persoane juridice nonprofit, se vor depune documente care să
ateste că persoana semnatară este
autorizată se desfăşoare activităţile ce
fac obiectul contractului, cum ar fi:
•
•
2.

ștampilei Participantului.

statutul cu modificările la zi.
procese verbale relevante, etc.
Copie - confirmată prin
aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Obligatoriu

Declaraţie pe proprie
răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F
3.4)

Obligatoriu

Ultimul raport financiar

Neimplicareaîn practici frauduloase și
de corupere

3.

Certificat de efectuare sistematică a
plății impozitelor, contribuțiilor –
eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului conform
cerințelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova)

4.

5.

Copie – semnată și ștampilată
de către participant

Formularul ofertei (F3.1)

Obligatoriu

Obligatoriu

Prezentarea actului ce atestă dreptul de
Pentru demonstrarea
a presta servicii de transport aerian
îndeplinirii acestei cerinţe
internațional de pasageri
trebuie prezentate următoarele
documente:

6.

Licență de activitate – copie –
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.

Obligatoriu

Autorizația de funcționare –
copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.
Etc.
Neimplicarea în situațiile descrise în
art. 18 al Legii privind achizițiile
publice nr. 131 din 03.07.2015

• Declaraţie pe proprie
răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F
3.5)

Obligatoriu

8.

Formularul (F3.2)

Completat și semnat

Obligatoriu

9.

Lista fondatorilor operatorului
economic

Confirmată prin aplicarea
ștampilei semnăturii
Participantului

Obligatoriu

7.

-

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:
Secretariatul Parlamentului
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105
2

Tel: 022-820-205
Fax:
E-mail: valentin.beglita@parlament.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Valentin BEGLIȚĂ
-

Setul de documente poate fi ridicat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui
persoanei împuternicite de către Participant).

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, sigilat
şi ştampilat, urmează a fi prezentate:
-

până la: 10:00

-

pe: 13.11.2017

-

pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105, bir.111

Ofertele întârziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitate a ofertelor:
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului
de lucru al Secretariatului Parlamentului şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105, bir.111
Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 350 000,00 lei.
Conducătorul grupului de lucru:

Igor Klipii
Secretar General

3

