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ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind achiziționarea:

microbuz
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție:

C.O.P.
(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:-----1. Denumirea autorității contractante: Sectia Cultura si Turism
2. IDNO: 1008601000086
3. Adresa_mun. Soroca str. Independenteu,74
4. Numărul de telefon/fax: 023023114
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: scultura.soroca@mail.ru_
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială 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): autoritate publica
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/
serviciilor

Unitatea
de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referință

34114400-3

Microbuz

buc

1

Anexa la anuntul de
participare

Valoarea estimată
(se va indica
pentru fiecare lot
în parte)
583333.34 lei

Valoarea estimativă totală 583333.34 lei

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora.---10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 10 zile din data semnarii contractului

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_
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte
administrative (după caz): nu se aplica
________________________________________________________________________________
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)

Nr.
d/o

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Semnatura electronica si
transmisa prin intermediul SIA
RSAP

obligatoriu

2

oferta

Semnatura electronica si
transmisa prin intermediul SIA
RSAP

obligatoriu

3

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

Semnatura electronica si
transmisa prin intermediul SIA
RSAP

obligatoriu

4

Certificat de la organelle Inspectoratului Fiscal
privind lipsa datoriilor la bugetul de stat

Semnatura electronica si
transmisa prin intermediul SIA
RSAP

obligatoriu

5

Declaratie privind valabilitatea ofertei, anexa
nr.8 documentatia standard

Semnatura electronica si
transmisa prin intermediul SIA
RSAP

obligatoriu

6

Specificatia tehnica

Semnatura electronica si
transmisa prin intermediul SIA
RSAP

obligatoriu

7

Garanție bancară, anexa nr.9 documentatia standard

Semnatura electronica si
transmisa prin intermediul SIA
RSAP

obligatoriu

Semnatura electronica si
transmisa prin intermediul SIA
RSAP

obligatoriu

Semnatura electronica si
transmisa prin intermediul SIA
RSAP

obligatoriu

Oferta va fi însoțită de o garanție pentru ofertă (
emisă de o bancă comercială) în mărime de 1% din
valoarea ofertei fără TVA

8

Garanție de execuție pentru castigator
Oferta va fi însoțită de o garanție pentru ofertă (
emisă de o bancă comercială) în mărime de 5% din
valoarea contractului.

9

Informatii generale despre ofertant

17. Garanția pentru ofertă, după caz, obligatoriu, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz, obligatoriu, cuantumul 5% din valoarea
contractului.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz nu se aplica
20. 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 aplica
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): --22. Ofertele se prezintă în valuta, lei MD
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai mic cu
respectarea specificatiei tehnice.
24. 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%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_informatia o gasiti in SIA RSAP

-

pe: [data]_ informatia o gasiti in SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. 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.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba romina
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se refera la proiect
32. (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. 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
34. 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): ------35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_---36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunt
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 25.11.2021

38. 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 accepta
Sistemul de comenzi electronice
Nu se accepta
Facturarea electronică
Se accepta
Plățile electronice
Se accepta
39. 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 aplica_(se specifică da sau nu)
40. Alte informații relevante: ________________________________________________________
Conducătorul grupului de lucru: Bucataru Grigore .

Anexa
la anuntul de participare la C.O.P.
Obiectul achizitiei; Microbuz
Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referinta
Microbuz
Tipul caroseriei: Microbuz
- Ampatament lung cu șasiu extins, acoperiș înalt,
- Produs Uniunea Europeană.
- Anul de producere: nu mai vechi de 2014
- Număr de locuri: 20+1 (pasageri).
- Centuri de siguranță: în 3puncte.
- Scaun șofer cu reglaj longitudinal și pe înălțime.
- Interior spațios și confortabil.
- Organizare cu scaune simple/duble și culoar drept.
- Ușă glisantă largă pe partea cu trotuarul.
- Înălțimea de întrare redusă.
- Podea antialunecare.
- Airbag șofer și pasageri față.
- Sistem de blocare centralizată a ușilor din interior.
- Închidere centralizată la cheie.
- Imobilizator electronic.
- Volan multifuncțional, reglabil înălțime, adâncime.
- Radio cu USB port.
- Iluminare interior compartiment șofer/pasageri.
- Oglinzi retrovizoare cu brat dublu, reglabile electric și încălzire.
- Lămpi semnalizare laterale incluse în oglinzi.
- Geamuri față lateral acționate electric.
- Faruri anticeață.
- Sistem aer conditionat/ pentru fiecare pasager în parte.
Caracteristica tehnica:
- Capacitatea cilindrica motor: de la 2,9 pînă la 3,2
- Combustibil: Diesel.
- Putere motor: min 190CP

- Distanța parcursă: nu mai mult de 300000 km
- Norma poluare: minim Euro 6
- Tip injectie: injecție direct
- Aspirare turbo.
- Cutie de viteză, 6+1 viteze.
- Sistem antiblocare roti la frînare (ABS) cu AFU (asistență la frînarea de urgență) sau analogic.
- Sistem de control al traiectoriei: ESP sau analogic
- Asistență de pornire în rampă ASR, HAS sau analogic.
- Servodirecție.
- Tracțiune pe punte: spate (propulsie) sau integral
- Jante: oțel.
- Pneuri: conform recomandărilor producătorului pentru masa maxima autorizată.
- Roată de rezervă de dimensiuni normale amplasată și fixată în exterior.
- Rezervor: minim 80 litri.
Dimensiuni exterioare:
- Lungimea – min. 6700mm
- Lățime fără oglinzi minim 2050 mm
- Înălțime min. 2740 mm
- Masa maxima autorizată min 4600 kg
- Capacitatea de încărcare min 2155 kg
- Servodirecție
Caracteristici suplimentare:
- Set covorase interior
- Apărătoare de noroi
- Triunghi reflectorizant
- Stingător auto: 2 cu cantitatea de încărcătură de minim 2 kg
- Trusă medicală auto
- Vestă reflectorizantă
- Set cric / chei roti

Desizia finală privind achiziția va fi luată doar după examinarea tehnică a unității de
transport la centru de testare auto, cheltuielile fiind suportate de operatorul economic.
Termen de livrare - 10 zile din data semnării contractului.

Conducătorul grupului de lucru: Bucataru Grigore .

