ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea autoturism 4x4
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achizițiecererea ofertelor de preț
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante:Consiliul raional Criuleni
2. IDNO: 1007601008557
3. Adresa: or. Criuleni, str.32 Audust1989,108
4. Numărul de telefon/fax: 024822264/22264
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: consiliul_cr@mail.ru;
www.criuleni.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 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): APL II
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://achizitii.md/ro/cabinet/eplan/list
9. 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

1

Cod
CPV

34100000
-1

Denumirea
bunurilor/ser
viciilor/lucră
rilor
solicitate

Procurare
autoturism
4x4

Unitate
a de
măsur
ă

Cantit
atea

Buc.
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Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință

Maxim 5 locuri,
carburant diesel,
maxim 120 cp, cutie de viteză manuală 6+1,
viteza maximă 180, consumul L/100km maxim 5l,
masa 1450-1500,
lungimea 4300-4400 mm,lățimea 2000-2100 mm,
garda la sol 200-210 mm,
volum portbagaj 400-420,
rezervor carburant 50 L max., tracțiune 4x4,
Culoarea argintiu metallică,
an de producție 2020; 2021
fără parcurs,
CERINȚE SPECIFICE
A.B.S+E.B.D/reparație
electronica
de
frânare/+E.B.A/asistare la frânarea de urgențî/
aer condiționat/automat cu reglare monozona
,Airbaguri frontale și laterale(cap si torace)pentru
șofer și pasager fașă+airbaguri laterale de tip cortina
pentru pasagerii din spate,
1

asitentă la parcarea cu spatele,/senzori acustici/
,bare de pavilion longitudinale/
buton de funcție ECO MODE,
camera video pentru asistenta la parcarea cu spatele
computer de bord cu afișarea T,exterioare,
deschidere uși și pornire motor fără cheie/cu card/
direcție asistată electric,
E.S.P./system
de
stabilitate
electronica
a
autovehiulului +A.S.R./funcție antipatinaj/
geamuri electrice fată si geamuri electrice spate,
H.D.C. /system de asistentă la coborarea pantei/4x4,
H.S.A.//sistemde asistentă a porniri în rampă,
limitator de viteză,
luneta spate incălzită,
manere exterioare uși în culoarea caroseriei,
media Nav:system de navigagație și multimedia cu
ecran tactil 7,
oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante,
pachet Looc.
pachet Modularitate,
proiectoare ceață,
regulator-limitator de viteză/Cruise control//,
scaun sofer cu reglaj pe inaltime și lombar+ cotiera
central fată,
scaune față cu system de încălzire,
sensor de lumină,
sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi,
sistem de monitorizare presiune pneuri,
volan reglabil pe inălțime și adâncime,jante din aliaj,
Închidere centralizată și cheie cu 2 butoane,
indicator de schimbare optima a treptelor de viteză
jante din aliaj
apărători noroi f/s

Valoarea estimativă totală

371 000,00

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: până la 10 zile de la
semnarea 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 se aplică
(indicați 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 se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
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16. 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:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Duae

Original, semnat electronic

Da

2

Formularul despre ofertant

Original confirmat prin aplicarea ștampilei
și semnăturii participantului

Da

3

Oferta

Formularul F3.1, semnat electronic

Da

4

Garanția pentru ofertă

Garanţia pentru ofertă -1%
a)

Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru
ofertă (emisă de o bancă comercială)

b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la

contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii:Consiliul raional
Criuleni
Denumirea Băncii:MF Trezoreria
regională Centru
Codul fiscal: 1007601008557
Cod
IBAN:MD53TRPCEC518410A00991AA
Contul trezorerial: 226629
Contul bancar: Trezoreria regională: Centru
cu nota “Pentru setul documentelor de
atribuire” sau “Pentru garanţia pentru
ofertă la procedura de achiziție publică
nr. ____ din _______”
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Specificația tehnică

Formularul F4.1, semnat electronic

Da

6

Specificația de preț

Formularul F4.2, semnat electronic

Da

7

Certificat privind lipsa
restanțelor față de bugetul
public național

Copie confirmată prin aplicarea ștampilei
și semnăturii participantului

Da

8

Certificat, decizia de
înregistrare a întreprinderii,
edxtras din Registru de Stat

Copie confirmată prin semnătura și
ștampila ofertantului

Da

9

Ultimul raport financiar

Copia, confirmat prin aplicarea ștampilei
și semnăturii participantului

Da

3

Act ce atestă drept de livrare

10

Copia, confirmat prin aplicarea ștampilei
și semnăturii participantului

Da

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caznu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică
va fi folosită
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:prețul cel mai scăzut
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:nu se aplică.
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

22. 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

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

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. 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”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
Stat_
28. 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)

29. 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
30. 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
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:nu se aplică
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32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:nu se aplică
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:30.09.2021
34. 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
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă
35. 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 specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante:documentele scanate vor fi clar vizibile.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________

L.Ș.
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Pavel SPÎNU

