ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea: procurarea autoturismului
prin procedura de achiziție: cererea ofertelor de prețuri
1. Denumirea autorității contractante: Întreprinderea Municipală INFOCOM
2. IDNO: 1003600031291
3. Adresa: str. București, nr.68, or. Chișinău
4. Numărul de telefon/fax:022/222-462
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: office@info.com.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): nu se aplică
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:_infocom.md
9. 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/l
ucrărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitat
ea

buc

1

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

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

Lotul 1
1.1

34110000-1

Procurarea
autoturismului

Valoarea estimativă totală

240000.00lei

Anexa nr.1

Nr.
d/o

Cod CPV

1

34110000-1

Denumirea
bunurilor și zona
teritorială
Autoturism (sedan)

U/M
buc

Cantit
atea
1

1

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă
TIP CAROSERIE - sedan
CAPACITATEA CILINDRICA A
MOTORULUI - 900-1100 cm3
CARBURANT - Benzina
CUTIE DE VITEZE - manuala, min. 5+1
trepte
TRACŢIUNE - 4x2 (fata)
NIVEL DE DEPOLUARE - Euro 6
NUMĂR DE LOCURI
-5
PUTERE MOTOR – 80-90 cp
DIRECŢIE - asistata hidraulic

ROTI - Jante R15
SISTEM DE FRÂNARE - cu antiblocare a
roţilor (ABS) si asistență la frînarea de urgență
(AFU)
CONSUM CARBURANT - Ciclu urban max.
7,0 L./100km; ciclu extra-urban max. 5.0,
ciclu complet max. 5.5
CAPACITATE REZERVOR - min. 50 L.
MASA MAXIMA AUTORIZATA - max.
1600 kg
DIMENSIUNI AUTOMOBIL - lungime:
4300mm - 4400mm
lăţime fara oglinzi min. 1700mm; cu oglinzi
min. 1990 mm
ampatament: min. 2600 mm
VOLUM PORTBAGAJ - min. 500 L.(fara
bancheta spate rabatata)
ROATA DE REZERVA - de mărime
normala
GARDA LA SOL - (vehicol incarcat) min.
140 mm
DOTARI - ABS si asistentă la frînarea de
urgentă (AFU);
- Airbag-uri frontale, laterale, cortina;
- ESP (sistem de stabilitate electronică);
- HSA (sistem de asistență a pornirii în
rampă);
- Sistem de frânare de urgentă automat;
- Geamuri electrice fata;
- Computer de bord;
- Criuse control;
- Bare de protectie în culoarea caroseriei;
- Aer conditionat manual;
- Radio: priza USB, Bluetooth®;
- Proiectoare ceata;
- Scaun sofer reglabil pe înăltime;
- Volan reglabil pe înăltime și adâncime;
- Oglinzi retrovizoare reglabile electric;
- Oglinzi retrovizoare în culoarea caroseriei;
- Banchetă spate rabatabilă 1/3 2/3;
- Covorase de cauciuc pentru habitaclu;
CULOARE – Albastru, Gri, Gri-închis
GARANŢIE - min. 3 ani
ANUL FABRICAŢIEI automobil nou,
fabricat in an. 2021
TERMEN DE LIVRARE - până la
25.10.2021
CONFORMITATE - Certificat de dealer
autorizat

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Pînă la 25.10.2021
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13. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021
14. 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
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
16. 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):
Descrierea criteriului/cerinței

Nr.
d/o

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Semnat și ștampilat de către operatorul
economic.

Obligatoriu

2

Oferta

Original și confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului.

Obligatoriu

3

Certificatul de efectuare sistematica a plății
impozitelor, contribuțiilor

Certificate eliberat de Inspectoratul
Fiscal.

4

Certificat/Decizie de inregistrare a /Extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie,confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului.

Obligatoriu

5

Ultimul raport financiar

Copie, confirmată prin semnătură și
ștampila participantului.

Obligatoriu

6

Informații generale despre ofertant

Copie, confirmată prin semnătură și
ștampila participantului. Formularul 3.8.

Obligatoriu

7

Garantir pentru ofertă

Original, confirmat prin semnătură și
ștampila.

Obligatoriu

Obligatoriu

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică
18. 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
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
21. 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%

nu se aplică
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] informația o găsiți în SIA RSAP

-

pe: [data] informația o găsiți în SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
3

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. 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”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
stat
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
29. 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
30. 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
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:________________________________________________________________
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________
34. În cadrul procedurii de achiziție 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
plățile electronice
Se acceptă
35. 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 aplică
36. Alte informații relevante: Valoarea estimativă totală a achiziției, fără TVA-240000-00lei
Digitally signed by Stoianov Andrei
Date: 2021.10.13 16:08:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Conducătorul grupului de lucru: Andrei Stoianov
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