ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea

Autoturism
(se indică obiectul achiziției)

Cererea ofertelor de prețuri

prin procedura de achiziţie

(tipul procedurii de achiziŢie)

1. Denumirea autorităii contractante: Instuţia Medico Sanitaro Publică Centrul de Sănătate
Vălcineţ
2. IDNO: 1007609005758
3. Adresa: R-nul Călăraşi;S.Vălcineţ;Str.Vasile Alexandri Nr.1
4. Numărul de telefon/fax: 0244 32 224
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: cs.valcinet@ms.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: cs.valcinet@ms.md ;braga.52@mail.ru. 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): Nu este cazul
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:
9.
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor
/lucrărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1

Tip caroserie:
Hatchback
Carburanţi la benzină;
Cutie viteză manuală;
Trancţiune 4x2;
Numărul de locuri 5;
Putere motor min 90 cp;
Roţi R16cauciucuri
M+S;
Consum carburanţi max
5,12/100km;

34100000 - 8
1

Autovehicul

buc

1

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

230000,00

Capacitate rezervuar
min 50 litri;
Greutatea automobil
max 2000 kg;
Dimensiuni lungime
4088-4150, lăţime
1500-1800;
Garda la sol
min.210mm
Roata de rezerva;
Protectie motor scut de
metal;
Dotari ABS, distribuitor
de frinare EBD,
Airbag,
- Sistem de
monitorizare a presiunii
in pneuri.Cifra
octanică, COR, min.
95;
- Aspect limpede şi
transparent

SM SR EN 228
Valoarea estimativă totală

10. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;

da

2) Pentru mai multe loturi;

da

3) Pentru toate loturile;

da

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi
ofertant___________________________________________________________________.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicaŢi se admite sau nu se admite)

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: pînă la sfîrșitul anului 2019
de la semnarea contractului.
13. Termenul de valabilitate a contractului:
14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu este cazul
(indicaŢi da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu este cazul
(se menționează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)
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16. 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):
Nr.

Descrierea criteriului/cerinŢei

d/o

1.

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinŢei:

Oferta F3.1

Original, confirmata prin aplicarea

Nivelul minim/
Obligativitatea

obligatoriu

semnaturii si stampila
participantului
2.

Certificat de inregistrare a

Emis de Camera Inregistrarii de

intreprinderii, Extrasul

Stat, copie confirmata prin

obligatoriu

aplicarea semnaturii si stampila
participantului
3.

Formular informativ despre ofertant

Original, confirmata prin aplicarea

obligatoriu

semnaturii si stampila
participantului
4.

Certificat de atribuire a contului

Eliberat de banca detinatoare de

bancar

cont, copie confirmata prin

obligatoriu

aplicarea semnaturii si stampila
participantului
5.

Certificat de efectuare sistematice a

Eliberat de Inspectoratul Fiscal,

platii impozitelor,contributiilor

copie confirmata prin aplicarea

obligatoriu

semnaturii si stampila
participantului.
6.

Ultimul raport financiar

Copie confirmata prin aplicarea

obligatoriu

semnaturii si stampila
participantului
7.

Licenta de activitate, in caz daca se

Copie confirmata prin aplicarea

licentiaza

semnaturii si stampila

obligatoriu

participantului
8.

Pașaportul tehnic.

Copie confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampila
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obligatoriu

participantului
9.

10.

11.

Garanţia pentru ofertă F3.2

Scrisoare de garanţie bancară sau

1% din valoarea fără TVA

transfer la contul autorităţii

Garanţia de bună execuţie F3.3

Eliberat de o bancă commercial,

va constitui 3% din valoarea

original, confirmată prin aplicarea

contractului adjudecat

semnăturii si stampila băncii

Formularul Specificaţii tehnice F4.1

Original, confirmata prin aplicarea

obligatoriu

obligatoriu

obligatoriu

semnaturii si stampila
participantului
Formularul Specificaţii de preţ F4.2

12.

Original, confirmata prin aplicarea

obligatoriu

semnaturii si stampila
participantului
17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al
procedurii negociate), după caz Nu este cazul
18. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu este cazul
19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu este
cazul
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut cu
corespunderea cerinţelor solicitate.
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi 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]

-

pe: [data]

Conform sistemului electronic 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
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24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: Sistemul electronic SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. 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”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de
stat
28. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se refera
(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului)

29. 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
30. Data (datele) şireferinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este
cazul): nu e cazul
31. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:
Nu este
32. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: Nu se specifică
33. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: Conform sistemului
34. În 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 va utiliza
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
Plățile electronice
Se va utiliza
35. 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 este cazul
(se specifică da sau nu)

36. Alte informaţii relevante: Pentru confirmarea datelor de confirmare în cadrul procedurii
de achiziţii operatorul economic va completa şi prezenta DUAE în conformitate cu cerinţele
stabilite de autoritatea contractantă în Anunţul de Participare. .

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________

5

L.Ş.

