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ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea unui autoturism sanitar
prin procedura de achiziţie : cererea ofertelor de preţuri
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul clinic municipal de Ftiziopneumologie
2. IDNO: 1003600152709
3. Adresa: MD - 2048, mun.Chişinău, str. Grenoble, 147
4. Numărul de telefon/fax: 0 22 725 188; 022 725 525,079623606
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: imsnscmf@ms.md:
cetulean@mail.ru
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 cadrulprocedurii în SIA 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
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3 4 1 1 0 0 0 0 -1

A utoturism sanitar
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Valoarea estimativă
ftră TVA

Cantitatea

CodCPV

Denumirea
serviciilor solicitate

Nr.
d/o

Unitatea

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

Total:
400000
lei

Specificaţia tehnică, deplină solicitată, standarde de referinţă:

i

*

1

TIP CAROSERIE

Xl.UiVrillVMfl UMllltUl
Universal

1

CAPACITATEA CILINDRICA A
MOTORULUI
CARBURANT

Min. 1400 cm3

CUTIE DE VITEZE

manuala, 6+1 trepte

TRACŢIUNE

4x2 (fata)

NIVEL DE DEPOLUARE

Euro 6

NUMĂR DE LOCURI

Sofer, pasager fata, pasager spate + Targa

PUTERE MOTOR

Min. 95 cp

DIRECŢIE

asistata (hidraulica)

ROTI

Jante otel R15

CONSUM CARBURANT
CAPACITATE REZERVOR

Ciclu urban: max 5,0 L./lOOkm; ciclu extra-urban max. 4,0 l/100km;
ciciu mixt max 4,5 1/100 km
Min. 50 L.
<

GARDA LA SOL

Min 150 mm

PROTECŢIE MOTOR

Scut de plastic

DOTARI

SISTEM ANTIFURT

- ABS cu distribuirea fortei de franare (EBD) si asistenta la franarea
de urgenta (EBA);
- Airbag-uri frontale sofer si pasager;
- Airbaguri laterale fata;
- ASR + ESP (sisteme antipatinare si control al traiectoriei);
- HSA (asistenta la pornire in rampa);
- Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri;
- Functie Stop-Start;
- Aer Conditionat
- Radio, priza Jack, USB si Bluetooth®
- Lacă centralizată cu telecomandă
- Geamuri electrice faţa
- Oglinzi electrice cu încălzire
- Proiectoare de ceata
- Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante
- Bare de pavilion longitudinale
'
- Usi culisante spate dreapta si stanga cu geam
- Luneta spate incalzita
- Stergator luneta
- Covorase cauciuc pentru habitaclu
- Aparatoare noroi fata/spate
Suplimentar:
Dispartitor in spate la scauni fata
Salon spate din materiale usor lavabile
Carucior de transport pliabil cu sistemul de fixare in salon
Targa de transport + sistem de fixare
Inscriptia pe bord conform cerintelor
imobilizator electronic

CULOARE

Alb

GARANŢIE

Min. 3 ani

ANUL FABRICAŢIEI

automobil nou, fabricat in an. 2020

AUTORIZ^TIE

Certificat de dealer autorizat de producator

TERMEN DE LIVRARE

60 zile din data inregistrari contractului la AAP

t

9.

Motorina

în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta: pentru un singur lot.
>

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
11. Termenii şi condiţiile de livrare: la solicitarea Cumpărătorului în termen de 60 de zile de la
semnarea contractului.
2

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

'

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 Iege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
documentaţie):
Nr.
d/o
1

Denumirea
Documentului/cerinţelor
t Oferta.

2

Date despre participant.

3

Certificat de înregistrare a
întreprinderii.

4

Ultimul raport financiar.

5

8

Declaraţia privind conduita etică şi
neimplicarea în practici frauduloase
şi de corupere (F3.4).
Declaraţia privind situaţia
1personală a operatorului economic
(F3.5).
Licenţa (autorizaţie) de activitate în
cazul în care domeniul dat se
licenţiază.
Formularul F4.1,4.2.

9
10
11

Condiţii de evaluare
DUAE
Garanţia bancară pentru ofertă

6

7

Cerinţe suplimentare

Obl.

Original - potrivit formularului F3.1,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului.

Da

Original - potrivit formularului F3.3,
confirmate prin semnătura şi ştampila
Participantului.
Copie - emis de Camera înregistrării de
Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii
şi ştampilei Participantului.
Copie - confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului.
Original - potrivit formularului F3.4,
confirmate prin semnătura şi ştampila
Participantului.
Original - potrivit formularului F3.5,
confirmate prin semnătură şi ştampila
Participantului.
Copie - confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.

Da

Original - potrivit Documentul IPO,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului.
Conform documentaţiei standard
Formular
1%

Da

Da
Da

Da

Da

Da

Da

16. Motivul recurgerii Ia procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al
procedurii negociate), după caz : nu se aplică
17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specifitraţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi ponderile lor: nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
3

-

până la:

[oraexactăJlnîormdXxa. o găsiţi în SIA RSAP

- 1pe: /rfato/Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

,

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vorf i depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vorfi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

, cu

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
română
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) şireferinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este
cazul):nu se aplică
30. In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor
viitoaremu se aplică
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:nu a fost publicat un astfel de anunţ.
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:
33. In cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:______________________
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/acCepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Se acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plăţile electronice
Se acceptă
34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
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