ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea unui tractoar
prin procedura de achiziție Licitație publică
1. Denumirea autorității contractante: Primăria or. Cricova
2. IDNO: 1007601010183
3. Adresa: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului,90
4. Numărul de telefon/fax: 022/430290; 022/453238
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariacricovei@gmail.com;
www.primariacricova.md
5. 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
6. 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
7. 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/ser
viciilor/lucrăr
ilor solicitate

Unitate
a de
măsur
ă

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

Canti
tatea

Lotul 1

-

1.

341445106

Autospecială
pentru
transportarea
deșeurilor
menajere
solide

buc

1

-

Vehicol nou pentru transportul
deșeurilor menajere cu încărcare din
spate:
capacitatea vehicolului 16-19 m3;
coeficientul de comprimare 5-7 ;
buncherul de recepție 1,8 – 2,2 m3;
capacitatea de ridicare a dispozitivului de
înclinare 600-700 kg;
cutia de viteze – mecanică;
distanța între puntea din față și cea din spate
4000 – 4200 mm;
cabina de culoare albă, utilajul comunal de
culare orange;
cabina destinată pentru 3 persoane (șofer +
2 operatori);
formula de tracțiune 4x2;
puterea motorului 250 – 300 c.p.;

EURO-3; EURO – 4 alimentare pe motorină,
motor cu turbosuflantă;
- mecanismul de încărcare a conteinerilor (0.12
– 1.1 m3) tebuie să fie înzestrat cu 2 arbore
cu (pieptene) bara de recepție pentru
tomberoane cu capac plat și sferic;
- modul de funcționare a echipanemtului –
automat/manual cu regim ciclic;

1

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

Spațiu de încărcare (buncher de încărcare) de
culare orange:
Părțile laterale avînd formă rotungită,
confecționat integral din metal și obligatoriu
înzestrat cu nervuri sub formă de profil
curbat pentru rezistență sporită, podea de 6
– 8 mm, plita de încărcare va avea suporturi
laterale pe bază de rotile, plita de golire va
funcționa cu ajutorul mecanismelor de
fricțiune pe elemente din polimere , etanșare
ermetică pentru a exclude scurgeriîn timpul
transportării, sistem de captare a lichidului
cu orificiu de golire, cite un prag lateralspate și minim 4 mânere pentru oepratori
amplasate în așa fel încît să se respecte toate
condițiile securității muncii (nu vor ieși din
gabarit).
Sistem hidraulic și automatic:
Mecanisme care au capacitatea de
funcționare în regim automat și manual,
sistem video control spate, panou de control
înzestrat cu butoane illuminate pentru
echipamentul de încărcare, funcții de control
în regim de avariere.

1 165 000,00

Total lotul 1
Valoarea estimativă totală:

1 165 000,00

8.

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;

9.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10. Termenii și condițiile de executare solicitați: livrarea nu va depăși 3 luni de la înregistrarea
contractului la AAP
Documentele care vor însoți livrarea: Declarația vamală, actele de proveniență,
certificate de garanție
Livrarea produsului se va face la adresa: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului,
94A de către personae autorizate ale furnizorului (din terminalul vamal bunul va fi însoțit
de către reprezentanți ai beneficiarului în conformitate cu instrucțiunile producătorului și
nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru beneficiar.
11. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2021
12. 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
13. 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
14. 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

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:
2

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.

DUAE

Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice a operatorul economic

Obligatoriu la
depunere

2.

Oferta

Formularul F3.1, confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice a
operatorul economic.

Obligatoriu la
depunere

Suma ce urmează a fi indicată în
formularul ofertei va face referire
doar la valoarea fără TVA.
3.

Garanția pentru ofertă - 1 % din
valoarea ofertei fără TVA

Original confirmat prin aplicarea
Obligatoriu la
semnăturii electronice a operatorul
depunere
economic conform formularului F 3.2
sau transfer la contul autorității
contractante

4.

Specificația tehnică

Formularul F4.1, confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice a
operatorul economic.

Obligatoriu

Valoarea TVA nu va fi specificată.
Documentația va fi constituită
obligatoriu din:
- Descrierea succintă a obiectului
achiziției;
- Scheme ilustrative/desene tehnice
privind obiectul achiziției;
- Lista componentelor de bază;
Ofertantul va asigura garanție asupra
funcționalității corespunzătoare al
obiectului achiziției minim 24 luni,
cu prezentarea unei declarații din
partea producătorului /ofertantului
de la data livrării acestuia în locația
solicitată express de autoritatea
contractantă.
Confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice

5.

Specificația de preț

Formularul F4.2, confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice a
operatorul economic.

Obligatoriu la
depunere

Valoarea TVA nu va fi specificată.
6.

Extras din Registrul de stat al
persoanelor juridice

Copie, confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a operatorul
economic

3

Obligatoriu

7.

Informații generale despre
ofertant

Original, confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a operatorul
economic

Obligatoriu

8.

Certificat de efectuare sistematică
a plății imoozitelor, contribuțiilor
eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a operatorul
economic

Obligatoriu

9.

Neincadrarea în situațiile ce
determină excluderea
de la procedura de atribuire, ce
vin in aplicarea art. 18 din legea
nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere,
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice a operatorul economic

Obligatoriu

10.

Neimplicarea in practici
frauduloase și de corupere

Declarație pe proprie răspundere,
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice a operatorul economic

Obligatoriu

11.

12.

Declarație
privind confirmarea identității
beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea
la activităţi ale unei organizaţii
sau grupări criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/sau spălare de
bani
Prezentarea de informații privind
capacitatea tehnică și experiența
specifică

Original confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a operatorul
economic

Ofertantul va prezenta:

Obligatoriu

- Documente confirmative că este
producătorul sau reprezentantul
oficial al acestuia în procedura
respectivă și că are tot sprijinul
privind producția și livrarea bunului
la locul destinației.
- confirmarea că dispune de service
autorizat pe teritoriul mun. Chișinău
de deservire/reparație a bunului
achiziționat, minimum pe perioada de
garanție sau un contract de prestări
servicii cu o persoană terță.
Confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică
16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitația electronică, pasul minim 0,5 %, 3
runde.
17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Furnizorul va trebui să
asigure garanția de bună funcționare, calitate și performanță a bunului (șasiu, utilaj comunal)
pentru o perioadă de cel puțin 24 luni, ea fiind specificată pentru fiecare tip de component în
parte. Perioada de garanție începe din momentul recepției, repsctiv livrarea bunului. Furnizorul
4

va trebui să asigure după vînzare servicii de întreținere și reparații sigure și permanente la sediul
de service consemnat în contract cu timp de răspuns la sesizare prompt (nu va depoăși 3 zile
lucrătoare) garantînd repararea bunului iar intervențiile vor fi gratuite pe întrega perioadă de
garanție.
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut
19. 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
20. 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

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile
23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
24. 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”.
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
română
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

27. 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
28. 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
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunț de intenție
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.04.2021
32. 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
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plățile electronice

Se acceptă

33. 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
(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru: Valentin Guțan_
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