ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Serviciilor de asistență rutieră (transportarea personalului al Serviciului 112)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț).
1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică ,,Serviciul național unic pentru apelurile de
urgență 112, în continuare – Serviciul 112
2. IDNO: 1016600011534
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 58/C, com. Băcioi
4. Numărul de telefon/fax: /022/294-816
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: office@112.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire,
igor.hamurari@112.md 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) : Serviciul 112 este structură organizațională și tehnologică care asigură preluarea,
înregistrarea, prelucrarea apelurilor de urgență și transmiterea solicitărilor de intervenție procesate
către serviciile specializate de urgență, precum și interacțiunea cu furnizorii de comunicații electronic.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici/persoane fizice interesate, care îi pot satisface necesitățile,
să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii/lucrări:

N
r.
d/
o

Cod
CP
V

1.

Denumirea
bunurilor/ser
viciilor/lucrăr
ilor solicitate

Unitat
ea de
măsur
ă

C
a
nt
it
at
ea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

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

Lotul 1
Asigurarea serviciilor de transport între
următoarele adrese: str. Dacia 58/C, com. Băcioi,
mun. Chișinău și str. Toma Ciorbă 32, mun.
Chișinău.

601
000
00-9

Servicii de
transport
rutier, șofer
(pentru
transportartea
personalului al
Serviciului
112)

Obligațiile de bază ale prestatorului: Asigură
transportarea angajaților Instituției Publice
,,Serviciul național unic pentru apelurile de
urgență 112” 24/24 ore, 7 zile pe săptămână
conform graficului flexibil (40 ore pe săptămână)
inclusiv zilele de odihnă și sărbătoare.
Buc.
(șofer)
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Achitarea pentru serviciul prestat se va efectua
din momentul semnării contractului, lunar, în
termen de 14 zile lucrătoare corespunzător
timpului efectiv a serviciului prestat, finalizat cu
semnarea actului de predare-primire. Suma
constituie prestarea serviciilor pentru 7 luni
(01.06.-31.12.2022).
Cerințele de bază față de conducătorii auto:
- Permis de conducere cat. B, D. (MD), valabil;
- Certificat de competență profesională cat. D
(MD), valabil;
- Experiență minim 3 ani;
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70 000,00

- Apt din punct de vedere medical;
- Cunoștințe în domeniul tehnicii auto;
- Fără antecedente penale;
- Persoana responsabilă și serioasă;
Obligațiile suplimentare ale prestatorului: să
informeze conducerea Serviciului 112 despre
producerea oricăror incidente în timpul executării
serviciului și despre măsurile luate.
70 000,00

Valoarea estimativă totală

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta):
1) Pentru un singur lot.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.06.2022-31.12.2022.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022.
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. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
15. eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), astfel, operatorul
economic va depune prin SIA RSAP următoarele documente:
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.

DUAE

Semnat electronic

Obligatoriu

2.

Specificația tehnică și de preț

Model (Anexa nr. 22 și Anexa nr. 23), semnat
electronic

obligatoriu

3.

Declarația privind valabilitatea
ofertei

Semnată electronic

obligatoriu

4.

Cerere de participare

Conform documentației standard

obligatoriu

Semnat electronic
Mențiune: documentele sus menționate se vor prezenta la etapa preliminară.
16. Ofertanții la depunerea ofertei va exclude date cu caracter personal și nu le va plasa în SIA RSAP (elicitație.md), deoarece date cu caracter personal sunt protejate prin Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind
protecția datelor cu caracter personal.
17. În scopul protecției datelor cu caracter personal protejate prin Legea nr. 133 din 08.07.2011, ofertantul,
câștigatorul concursului prin procedura Cererea Ofertelor de Preț va prezenta la evaluare a ofertei
documentele solicitate de către Autoritatea Contractantă - Instituția Publică ,,Serviciul national unic pentru
apelurile de urgență 112” după cum urmează:
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5.

Certificat medical conducătorului

original

obligatoriu

auto
6.

Permis de conducere categoria B, D

Original

obligatoriu

7.

Buletinul de identitate

original

obligatoriu

8.

Cazier judiciar

Original, la semnarea contractului

obligatoriu

9.

Certificat de competență profesională
cat. D (MD), valabil.

original

obligatoriu

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzuț
17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor – conform SIA RSAP

-

e-mail: office@112.md
tel. /022/294-816.
18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
20. Termenul pentru încheierea contractului constituie 3 zile de la data desemnării a câștigătorului
procedurii COP cu respectarea , după caz a termenelor de așteptare în sensul prevederilor art. 32
alin. (1), lit. b) a Legii achizițiilor publice al Republicii Moldova.
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
22. 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”.
23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
24. 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
25. Data publicării anunțului de intenție conform SIA RSAP
26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare conform SIA RSAP
27. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice
Conducătorul Grupului de lucru:

Se va utiliza/accepta sau nu
Se va utiliza
Se va utiliza
Se va utiliza
Se va utiliza

Digitally signed by Gorincioi Constantin
Date: 2022.05.10 15:37:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Constantin GORINCIOI

____________________
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(Semnătura)

