ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Servicii de reparație tehnică și deservire a automobilelor Repetat
prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de preț
cu licitație electronică , pas minim 0.3%, 3 runde.

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
2. IDNO: 1013601000082.
3. Adresa: mun.Chișinău , str. M.Kogălniceanu, 63.
4. Numărul de telefon/fax: 022-26-46-48 / 022-29-47-30.
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@ansa.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este 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 publică.
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.
lot

1

Cod
CPV

5010
00006

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lu
crărilor solicitate

Zona nr.1:
1.DTSA Edineț(cu raza
de acoperire a
raionului Briceni)
2.DTSA Ocnița (cu
raza de acoperire
raionul Dondușeni)
3.DTSA Rîșcani
4.DTSA Soroca
5.DTSA Drochia

Unitatea
de
măsură

buc

Canti
tatea,
mași
ni

55

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință

Reparatia suspensiei din faţă şi din spate; Reparaţia
părților de rulare (șasi) ,suspensia din fată și din
spate ,inclusiv tuturor pieselor de rezervă 1
- Schimbul uleiului din motor. 5L
- Schimbul filtrelor de ulei 1, combustibil 1,aerului
1,salonului 1
- Reparația ambreajului, inclusiv pieselor de
rezervă;1
- Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor
de rezervă 1
- Schimbul plăcuțelor de frînă,din față/spate 1
- Schimbul amortizatoare fata/spate, inclusiv
amortizatoarele, 1 pereche (4 față 4 spate)
- Reparația starterului (demaror), inclusiv demaroul.1
- Schimbul cauciucurilor la roti, inclusiv
balansarea, repararea anvelopelor (inclusiv
demontarea și montarea anvelopelor, echilibrarea
lor) , 8 bucăți per mașină (4 vară 4 iarnă)
- Schimbul bugiilor la motor, inclusiv lucrarile 4
- Schimbarea lichide tehnice, antifriz, DOT -4 0,5L
- Repararea, întreţinerea, reglarea sistemul de
gestiune electronică a motorului şi a sistemelor
vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și
alte proceduri 1
- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa
1
- Schimbul radiatorului de apa, inclusiv radiatorul 1

1

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

149000

2

3

4

5010
00006

5010
00006

5010
00006

Zona nr.2:
6.DMSA Municipiul
Bălți
7.DTSA Fălești (cu
raza de acoperire a
raionului Glodeni)
8.DTSA Sîngerei
9.DTSA Florești (cu
raza de acoperire a
raionului Șoldănești)

Zona nr.3:
10.DTSA Orhei (cu
raza de acoperire a
raionului Rezina)
11.DTSA Criuleni (cu
raza de acoperire a
raionului Dubăsari)

Zona nr.4:
12.DTSA Ungheni (cu
raza de acoperire a
raionului Nisporeni)
13.DTSA Călărași (cu
raza de acoperire a
raionului Telenești)

buc

buc

buc

38

21

17

Reparatia suspensiei din faţă şi din spate; Reparaţia
părților de rulare (șasi) ,suspensia din fată și din
spate ,inclusiv tuturor pieselor de rezervă 1
- Schimbul uleiului din motor. 5L
- Schimbul filtrelor de ulei 1, combustibil 1,aerului
1,salonului 1
- Reparația ambreajului, inclusiv pieselor de
rezervă;1
- Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor
de rezervă 1
- Schimbul plăcuțelor de frînă,din față/spate 1
- Schimbul amortizatoare fata/spate, inclusiv
amortizatoarele, 1 pereche (4 față 4 spate)
- Reparația starterului (demaror), inclusiv demaroul.1
- Schimbul cauciucurilor la roti, inclusiv
balansarea, repararea anvelopelor (inclusiv
demontarea și montarea anvelopelor, echilibrarea
lor) , 8 bucăți per mașină (4 vară 4 iarnă)
- Schimbul bugiilor la motor, inclusiv lucrarile 4
- Schimbarea lichide tehnice, antifriz, DOT -4 0,5L
- Repararea, întreţinerea, reglarea sistemul de
gestiune electronică a motorului şi a sistemelor
vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și
alte proceduri 1
- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa
1
- Schimbul radiatorului de apa, inclusiv radiatorul 1
Reparatia suspensiei din faţă şi din spate; Reparaţia
părților de rulare (șasi) ,suspensia din fată și din
spate ,inclusiv tuturor pieselor de rezervă 1
- Schimbul uleiului din motor. 5L
- Schimbul filtrelor de ulei 1, combustibil 1,aerului
1,salonului 1
- Reparația ambreajului, inclusiv pieselor de
rezervă;1
- Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor
de rezervă 1
- Schimbul plăcuțelor de frînă,din față/spate 1
- Schimbul amortizatoare fata/spate, inclusiv
amortizatoarele, 1 pereche (4 față 4 spate)
- Reparația starterului (demaror), inclusiv demaroul.1
- Schimbul cauciucurilor la roti, inclusiv
balansarea, repararea anvelopelor (inclusiv
demontarea și montarea anvelopelor, echilibrarea
lor) , 8 bucăți per mașină (4 vară 4 iarnă)
- Schimbul bugiilor la motor, inclusiv lucrarile 4
- Schimbarea lichide tehnice, antifriz, DOT -4 0,5L
- Repararea, întreţinerea, reglarea sistemul de
gestiune electronică a motorului şi a sistemelor
vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și
alte proceduri 1
- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa
1
- Schimbul radiatorului de apa, inclusiv radiatorul 1
Reparatia suspensiei din faţă şi din spate; Reparaţia
părților de rulare (șasi) ,suspensia din fată și din
spate ,inclusiv tuturor pieselor de rezervă 1
- Schimbul uleiului din motor. 5L
- Schimbul filtrelor de ulei 1, combustibil 1,aerului
1,salonului 1
- Reparația ambreajului, inclusiv pieselor de
rezervă;1
- Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor
de rezervă 1
- Schimbul plăcuțelor de frînă,din față/spate 1
- Schimbul amortizatoare fata/spate, inclusiv
2

109500

57000

46500

amortizatoarele, 1 pereche (4 față 4 spate)
- Reparația starterului (demaror), inclusiv demaroul.1
- Schimbul cauciucurilor la roti, inclusiv
balansarea, repararea anvelopelor (inclusiv
demontarea și montarea anvelopelor, echilibrarea
lor) , 8 bucăți per mașină (4 vară 4 iarnă)
- Schimbul bugiilor la motor, inclusiv lucrarile 4
- Schimbarea lichide tehnice, antifriz, DOT -4 0,5L
- Repararea, întreţinerea, reglarea sistemul de
gestiune electronică a motorului şi a sistemelor
vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și
alte proceduri 1
- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa
1
- Schimbul radiatorului de apa, inclusiv radiatorul 1

5

6

5010
00006

5010
00006

Zona nr.5:
14.DMSA Municipiul
Chișinău
15.Oficiul Central
16.DTSA Anenii Noi
17.DTSA Hîncești (cu
raza de acoperire a
raionului Ialoveni)
18.DTSA Strășeni

Zona nr.6:
19.DTSA Căușeni (cu
raza de acoperire a
raionului Ștefan-Vodă)
20.DTSA Cimișlia (cu
raza de acoperire a
raionului
Basarabeasca)

buc

buc

52

21

Reparatia suspensiei din faţă şi din spate; Reparaţia
părților de rulare (șasi) ,suspensia din fată și din
spate ,inclusiv tuturor pieselor de rezervă 1
- Schimbul uleiului din motor. 5L
- Schimbul filtrelor de ulei 1, combustibil 1,aerului
1,salonului 1
Reparația ambreajului, inclusiv pieselor de rezervă;1
- Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor
de rezervă 1
- Schimbul plăcuțelor de frînă,din față/spate 1
- Schimbul amortizatoare fata/spate, inclusiv
amortizatoarele
- Reparația starterului ( demaror), inclusiv
demaroul.
- Schimbul cauciucurilor la roti, inclusiv balansarea,
repararea anvelopelor (inclusiv demontarea și
montarea anvelopelor, echilibrarea lor), 8 bucăți per
mașină (4 vară 4 iarnă)
- Schimbul bugiilor la motor, inclusiv lucrarile 0,5L
- Schimbarea lichide tehnice, antifriz, DOT -4
- Repararea, întreţinerea, reglarea sistemul de
gestiune electronică a motorului şi a sistemelor
vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și
alte proceduri 1
- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa 1
- Reparatia caroseriei ,sudarea ,slefuirea ,vopsirea ,
inclusiv costul materialelor 1
- Reparatia motorului ,inclusiv piesele de rezerva 1
- Schimbul radiatorului de apa, inclusiv radiatorul 1
Reparatia suspensiei din faţă şi din spate; Reparaţia
părților de rulare (șasi) ,suspensia din fată și din
spate ,inclusiv tuturor pieselor de rezervă 1
- Schimbul uleiului din motor. 5L
- Schimbul filtrelor de ulei 1, combustibil 1,aerului
1,salonului 1
- Reparația ambreajului, inclusiv pieselor de
rezervă;1
- Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor
de rezervă 1
- Schimbul plăcuțelor de frînă,din față/spate 1
- Schimbul amortizatoare fata/spate, inclusiv
amortizatoarele, 1 pereche (4 față 4 spate)
- Reparația starterului (demaror), inclusiv demaroul.1
- Schimbul cauciucurilor la roti, inclusiv
balansarea, repararea anvelopelor (inclusiv
demontarea și montarea anvelopelor, echilibrarea
lor) , 8 bucăți per mașină (4 vară 4 iarnă)
- Schimbul bugiilor la motor, inclusiv lucrarile 4
- Schimbarea lichide tehnice, antifriz, DOT -4 0,5L
- Repararea, întreţinerea, reglarea sistemul de
3

301500

57500

gestiune electronică a motorului şi a sistemelor
vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și
alte proceduri 1
- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa
1
- Schimbul radiatorului de apa, inclusiv radiatorul 1

7

8

5010
00006

5010
00006

Zona nr.7:
21.DTSA Cantemir (cu
raza de acoperire a
raionului Leova)
22.DTSA Comrat (cu
raza de acoperire a
raionului CeadîrLunga)

Zona nr.8:
23.DTSA Taraclia
24.DTSA Cahul (cu
raza de acoperire a
raionului Vulcănești)

buc

buc

21

9

Reparatia suspensiei din faţă şi din spate; Reparaţia
părților de rulare (șasi) ,suspensia din fată și din
spate ,inclusiv tuturor pieselor de rezervă 1
- Schimbul uleiului din motor. 5L
- Schimbul filtrelor de ulei 1, combustibil 1,aerului
1,salonului 1
- Reparația ambreajului, inclusiv pieselor de
rezervă;1
- Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor
de rezervă 1
- Schimbul plăcuțelor de frînă,din față/spate 1
- Schimbul amortizatoare fata/spate, inclusiv
amortizatoarele, 1 pereche (4 față 4 spate)
- Reparația starterului (demaror), inclusiv demaroul.1
- Schimbul cauciucurilor la roti, inclusiv
balansarea, repararea anvelopelor (inclusiv
demontarea și montarea anvelopelor, echilibrarea
lor) , 8 bucăți per mașină (4 vară 4 iarnă)
- Schimbul bugiilor la motor, inclusiv lucrarile 4
- Schimbarea lichide tehnice, antifriz, DOT -4 0,5L
- Repararea, întreţinerea, reglarea sistemul de
gestiune electronică a motorului şi a sistemelor
vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și
alte proceduri 1
- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa
1
- Schimbul radiatorului de apa, inclusiv radiatorul 1

55000

Reparatia suspensiei din faţă şi din spate; Reparaţia
părților de rulare (șasi) ,suspensia din fată și din
spate ,inclusiv tuturor pieselor de rezervă 1
- Schimbul uleiului din motor. 5L
- Schimbul filtrelor de ulei 1, combustibil 1,aerului
1,salonului 1
- Reparația ambreajului, inclusiv pieselor de
rezervă;1
- Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor
de rezervă 1
- Schimbul plăcuțelor de frînă,din față/spate 1
- Schimbul amortizatoare fata/spate, inclusiv
amortizatoarele, 1 pereche (4 față 4 spate)
- Reparația starterului (demaror), inclusiv demaroul.1
- Schimbul cauciucurilor la roti, inclusiv
balansarea, repararea anvelopelor (inclusiv
demontarea și montarea anvelopelor, echilibrarea
lor) , 8 bucăți per mașină (4 vară 4 iarnă)
- Schimbul bugiilor la motor, inclusiv lucrarile 4
- Schimbarea lichide tehnice, antifriz, DOT -4 0,5L
- Repararea, întreţinerea, reglarea sistemul de
gestiune electronică a motorului şi a sistemelor
vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și
alte proceduri 1
- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa
1
- Schimbul radiatorului de apa, inclusiv radiatorul 1

Valoarea estimativă totală

24000

800000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru mai multe loturi;
4

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: La solicitare, de la 1 până la
5 zile sau conform termenelor negociate (în cazul graficului încărcat).
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): 15. 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 menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.
d/o

1

2

Descrierea criteriului/cerinței

Documentul Unic de Achiziții European

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Formularul DUAE (anexa Nr.1 la
Ordinul MF Nr.177 din 09.10.2018)
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Extras din Registrul de Stat al
Dovada înregistrării persoanei juridice, în
persoanelor juridice (cu indicarea listei
conformitate cu prevederile legale din ţara în care
asociaților). Copie, confirmată prin
ofertantul este stabilit
aplicarea semnăturii electronice
Specificații tehnice (Forma 4.1)
Original,confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice
Specificații de preț (Forma 4.2)
Original, confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice
Ultimul raport financiar. Copie –
confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice

Nivelul minim/
Obligativitatea

Da

Da

3

Oferta

4

Raportul financiar

5

Formularul ofertei.

Forma 3.1 Original confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice

Da

6

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat
de banca deținătoare de cont.

Copie confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice electronice

Da

7

Certificat de efectuare regulată a plății
impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul
Fiscal.

Copie confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice electronice

Da

8

Formular informativ despre ofertant cu toate
punctele de deservire

Copie confirmată prin semnătura
electronică și ștampila Participantului

DA

9

Minim ani de experiență specifică în prestarea
tuturor serviciilor solicitate

Minim 3 ani. Copie confirmată prin
semnătura electronică și ștampila
Participantului

DA

10

Autorizație de funcționare a stație de deservire
tehnică.

Copii confirmate prin semnătura
electronică și ștampila Participantului

DA

11

Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor și compatibilitatea pieselor şi
lubrifianţilor cu autoturismul deservit.(garanție
pentru serviciile prestate și bunurile oferite)

Copie, confirmată prin aplicarea
ștampilei și semnăturii
electronice.(inclusiv piese folosite la
serviciile de reparație)

DA

5

Da

Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz 17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): 18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
-

Câștigătorul trebuie să presteze serviciile în Zona pentru care propune oferta.
Pentru Zona 5 câștigătorul trebuie să presteze serviciile din mun.Chișinău.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și
amplasarea cea mai avantajoasă pentru zona corespunzătoare (centrul zonei fiind cel mai
avantajos pentru toate subdiviziunile dintr-o zonă)
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

1

Cel mai mic preț

80

2

Amplasarea cea mai avantajoasă

20

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: conform SIA RSAP;.

-

pe: [data] conform SIA RSAP.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Ofertele întîrziate nu vor fi acceptate.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
română.
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică .
28. 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
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul): nu se aplică .
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică .
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.05.2019
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
6

