ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Acumulatoare pentru autobuze (repetat)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:
* Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
1. Denumirea entități contractante: Î.M. Parcul urban de autobuze
2. IDNO: 1004600054327
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51
4. Numărul de telefon/fax: 022-83-73-35/022-55-60-30
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: achizitii.pua@gmail.com /www.autourban.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 entități contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție
comună): Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor
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.
d/o

Cod
CP
V

Denumirea bunurilor
solicitate

Unita
tea de Cantita
măsu
tea
ră

Specificarea tehnică deplină
solicitată, standarde de referință

Valoarea
estimativă
totală fără
TVA

31431000-9

Lotul 1

1

Acumulator 12 V
190 Ah

Buc.

40

Acumulator 12 V,
6 ST 190 Ah, CCA 1200A (EN)
sau echivalent
Anul producerii 2021, Termen
de garanţie minim 2 ani

76666,40

1

31431000-9

Lotul 2

Lotul Nr. 2

Acumulator 12 V
240 Ah

Buc.

40

Acumulator 12 V,
6 ST 240 Ah, CCA 1200A(EN)
Anul producerii 2021, Termen
de garanţie minim 2 ani

130000,00

Lotul 3
1

31431000-9

Buc.
Lotul Nr. 3
Acumulator 12 V
225 Ah

140

Acumulator 12 V,
6 ST 225 Ah, CCA 1200A
(EN)
Anul producerii 2021, Termen
de garanţie minim 2 ani

327600,00

534266,40
lei

Valoarea estimativă totală, fără TVA

Livrarea se va efectua de către ofertant, la depozitul beneficiarului. Bunurile vor fi achiziționate în loturi
mici conform necesității entității contractante.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta): pentru mai multe loturi.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Bunurile urmează a fi livrate în loturi
mici în termen de 14 de zile de la data comenzii, din contul Vînzătorului, cheltuielile fiind incluse în oferta de
preț. Plata se va efectua pentru fiecare comandă, prin transfer în contul de decontare al Vînzătorului în termen
de 30 de zile din data recepționării facturii fiscale, conform comenzii.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 12 luni din data semnării
13. 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.
14. 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.
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

Descrierea criteriului/cerinței

1

DUAE

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:
Formular, semnătura digitală
Operatorul economic prezintă preț
unitar fix fără TVA și cu TVA cu cel
mult două cifre după virgulă (fără a
rotungi cifrele) și le verifică să
corespundă la înmulțirea prețului
unitar fără TVA și cu TVA cu
cantitatea și respectiv să corespundă la
sumarea lor.
Formular, semnătura digitală
Formular, semnătura digitală

Nivelul minim/
Obligativitatea
Obligatoriu

2

Specificația de preț

3

Specificația tehnică

4

Certificat de atribuire al contului
bancar eliberat de banca
deţinătoare de cont

Certificat, semnătura digitală

Obligatoriu

5

Certificat de conformitate

Certificat, semnătura digitală

Obligatoriu

6

Informația privind îndeplinirea
obligaţiilor de plată a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale

Copia certificatului SFS privind lipsa
sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional,confirmată
prin semnătura digitală a operatorului
economic

Obligatoriu

7

Declarație privind beneficiari
efectivi

Formular, semnătura digitală

Obligatoriu

8

Extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice

Copia, semnătura digitală

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Garanție pentru ofertă

1 % din valoarea ofertei fără TVA.
Forma
garanției:
Oferta va fi însoțită de o garanție:
a) Garanția pentru ofertă (emisă de
o bancă comercială) conform Anexei
nr.
9
la documentația standard, original,
confirmată prin semnătura electronică.
(Termenul de valabilitate a Garanției
de ofertă va fi cel puțin egal cu
termenul de valabilitate a ofertei)
sau
b) Garanția pentru ofertă prin
transfer
la
contul
entității
contractante, conform următoarelor
date
bancare:
Beneficiarul plății:
Î.M. “Parcul urban de autobuze”
Codul
fiscal:
1004600054327
IBAN:MD17ML000000002251308233
cu nota “Garanția pentru ofertă”
sau “Pentru garanția de bună execuție
la procedura de achiziție publică
nr. ”Conform SIA RSAP

Obligatoriu

10

Garanția de bună execuție

5 % din valoarea ofertei fără TVA.
Forma garanției de bună execuție:
a) Garanția de buna execuție
(emisă de o bancă comercială)
sau
b) Garanția de buna execuție prin
transfer la contul entității
contractante, conform următoarelor
date bancare:
Beneficiarul plății: Î.M. “Parcul
urban de autobuze”
Codul fiscal: 1004600054327
IBAN:MD17ML000000002251308233
cu nota “Garanția pentru ofertă”
sau “Pentru garanția de bună
execuție la procedura de achiziție
publică nr. ”Conform SIA RSAP”

DA
(se va
prezenta de
către
ofertantul
câștigător la
încheierea
contractului)

11

Dovada înregistrării persoanei
juridice în Lista producătorilor, în
conformitate cu prevederile HG
Nr. 586 din 31-07-2020

Copia, semnătura digitală

Obligatoriu

9

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii
negociate), după caz: nu se aplică.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordulcadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț va acumula 100% din
evaluarea ofertei

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor:
Nr.
d/o

1

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

Cel mai mic preț

100

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la data și ora: Conform SIA RSAP , prin intermediul www.achizitii.md
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: 60 zile.
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
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 de stat.
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,
124 (et. 4), MD 2001Tel./Fax/email:022 820652, 022 820651, 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 respectiv (dacă este cazul): 30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 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: Reflectat în SIA RSAP
33. 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 participare

Se va utiliza

Sistemul de comenzi electronice

Nu se va utiliza

Facturarea electronică

Se va utiliza (după caz)

Plățile electronice

Nu se va utiliza

34. 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.
35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții
sectoriale): MD 115
36. Informația privind garanțiile solicitate: Garanția pentru bunuri nu mai mica de 2 ani (24 de luni)
37. Alte informații relevante: __________________________________________
Preşedintele Grupului de lucru
pentru achiziții publice de bunuri, lucrări şi servicii:

/semnat/

Zadeseneț Ghenadie

