ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea Autospecialei pentru transportarea deşeurilor menajere solide
prin procedura de achiziţie Licitaţie deschisă
1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria oraşului Căuşeni
2. IDNO: 1007601006151
3. Adresa: or. Căuşeni, strada Meşterul Radu, nr. 3
4. Numărul de telefon/fax: 024322233
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: primaria@causeni.org.
https://primaria.causeni.org/
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 cadrul procedurii 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): Administraţie Publică Locală de nivelul I
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/servici
ilor/ lucrărilor
solicitate

Unitatea
de
măsură

Canti
-tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Valoarea
estimată
(se va
indica
pentru
fiecare lot
în parte)

Lotul 1

Vehicul nou pentru transportarea deşeurilor
menajere cu încărcare din spate;
Capacitatea vehiculului: 16-18 m3;
Coeficientul de comprimare: 5-7;
Buncherul de recepţie: 1,8-2,0 m3;
Capacitatea de ridicare a dispozitivului de
înclinare 600-700 kg;
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34144
510-6

Autospecialei
pentru
transportarea
deşeurilor
menajere
solide

Cutia de viteze - mecanică;

buc.

1

Distanţa între puntea din faţă şi cea din spate
4000-4200 mm;
Cabina de culoare albă, utilajul comunal de
culoarea orange;
Cabina destinată pentru 3 persoane (şofer + 2
operatori);
Formula de tracţiune - 4x2;
Puterea motorului 230 - 250 c.p.
EURO - 3, EURO - 4; alimentare pe motorină,
motorul cu turbosuflantă;
Mecanismul de încărcare a containerilor (0.12 1.1 m3) trebuie să fie înzestrat cu 2 arbori
1

1145400.,00
lei

(peptine) bară de recepţie, pentru tomberoane cu
capac sferic;
Modelul de funcţionare a echipamentului automat/manual cu regim ciclic.
Spaţiul de încărcare (buncher de încărcare) de
culoarea orange;
Părţile laterale avînd formă rotunjită,
confecţionat integral din metal şi obligatoriu
înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat
pentru rezistenţă sporită, podea de 6 - 8 mm,
plita de încărcare va avea suporturi laterale pe
bază de rotile, plita de golire va funcţiona cu
ajutorul mecanismelor de fricţiune pe elemente
din polimere, etaşare ermetică pentru a exclude
scurgeri în timpul transportării, sistem de
captare a lichidului cu orificiu de golire, câte un
prag lateral - spate şi minimum 4 mânere pentru
operatori, amplasate în aşa fel încât să fie
respectate toate condiţiile securităţii muncii (nu
vor ieşi din gabarit);
Sistemul hidraulic şi automatică:
Mecanisme care au capacitatea de fracţionare în
regim automat şi manual, sistem video control
spate, panou de control înzestrat cu butoane
iluminate pentru echipamentul de încărcare,
funcţii de control în regim de avariere.
Echipament suplimentar:
Utilat cu echipament hidraulic de ridicare a
platformelor subterane, cu o greutate minim
3500 kg, înzestrat cu un furtun cu o lungime 1820 m cu adaptoare de conectare rapidă la
platouri.

9. în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicaţi se admite sau nu se admite)

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: 30 zile
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
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 aplica
(indicaţi da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplica
(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

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): _________________________________________________________________
Nn
d/o

Descrierea criteriului/cerinţei

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:

2

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Oferta

Original, confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a
participantului (F.3.1.)

Obligatoriu

2

DUAE

Formularul DUAE, indeplinit de
participant confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice a
participantului

Obligatoriu

3

Certificat de inregistrare a
intreprinderii,

Obligatoriu

Extras din registru de stat

Copie confirmata prin aplicarea
semnăturii electronice a
participantului

4

Declaraţia privind conduita etica si
neimplicarea in practici frauduloase
si de corupere

Original, confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a
participantului (F.3.6.)

Obligatoriu

5

Perioada de garanţie

Minim 2 ani

Obligatoriu

6

Declaraţie de neincadrare in situaţiile
ce determina excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin in
aplicarea art. 18 din legea nr. 131 din
03.07.2015

Original, confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a
participantului (F.3.5.)

Obligatoriu

7

Formularul informativ despre
ofertant

Original, confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a
participantului (F.3.7.)

Obligatoriu

8

Lipsa datoriilor la bugetul de stat

9

Raport financiar pe ultimii 2 ani
avizat si inregistrat de organele
competente

Copie semnat electronic de către
participant

Obligatoriu

10

Cifra de afaceri anuala, nu mai puţin
de 1500000.00 pe o perioada de 3 ani

Copie semnata electronic de către
participant

Obligatoriu

11

Garanţia de buna execuţie 2% din
suma contractului (fara TVA)

Originala eliberata de la banca
comerciala confirmata prin
aplicarea semnăturii si ştampilei
participantului

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al
procedurii negociate), după caz: Nu se aplica
17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu se aplica
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):
* La incheerea contractului operatorul economic va garanta executarea contractului
prezentind garanţia de buna execuţie eliberata de banca in valoare de 2% din valoarea
contractului fara TVA valabila pina la recepţia finala a lucrărilor
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* Preţul lucrărilor include toate cheltuielile si trebuie sa fie fixate pe toata perioada de
executare a contractului. Cheltuieli suplimentare, volumul lucrărilor care nu a fost luate in
consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acopera de Autoritatea Contractanta.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai mic
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi ponderile lor:_____________________________________________________ _______________
Nr.
d/o

1

Denumirea factorului de evaluare

Preţul cel mai mic

Ponderea%

100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la:

[oraexactă] informaţie de pe SIA RSAP

pe: [data] informaţie de pe SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor

f i depuse elect

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 Zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vorf i respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: Nu se aplica
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

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) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este
cazul): Nu se aplica
A

30. In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:
Nu se aplica
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: Nu a fost publict
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:__________________________
n 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 accepta
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se accepta
facturarea electronică
Se accepta
plăţile electronice
Se accepta
4

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 aplica
(se specifică da sau nu)

35. Alte informaţii relevante:________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Dontu Anatolie
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