ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Automobil
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cahul
2. IDNO: 1009603003860
3. Adresa: mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
4. Numărul de telefon/fax: 0299/2-24-48
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: spital.md; imspcahul@ms.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): Instituția Medico-Sanitară Publică
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
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciil
or/lucrărilor
solicitate

Unitate
a de
măsur
ă

Cantit
atea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

1

1.Lungime totală 5950-6000 mm
2.Lățime totală cu oglinzi 2450-2500 mm
3.Înălțime totală 2400-2550 mm
4.Ampatament 3700-3800 mm
5.Consola față 1020-1030 mm
6.Consolă spate 1200-1220 mm
7.Lățime deschiderii ușii laterale 12901310 mm
8.Înălțimea deschiderii ușii de încărcare
laterală 1690-1710 mm
9. .Lățime deschiderii ușii din spate15501570 mm
10. Înălțimea deschiderii ușii din
spate1740-1760 mm
11.Lungime maximă spațiul de încărcare
(podea) 3500-3550 mm
12. Lățime maximă a spațiului de
încărcare1750-1790 mm
14.Înălțime de la podea la plafon 17501900 mm
15.Înălțime de încărcare 470-600 mm
16.Volum max. de încărcare (metri
cubi)11-12
17.Sarcină
utilă maximă (fără șofer)1300Digitally signed by Tatu Elena
1450
kg
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Lotul 1

34100000-8

Automobil

Buc

Reason: MoldSign Signature

1Location: Moldova

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

18.Masă maximă autorizată
34003600 kg
19.Masă proprie minimă (fără pasageri)
2000-2220 kg
20.Sarcină autorizată pe puntea față17001800 kg
21.Sarcină autorizată pe puntea spate22002300 kg
Capacitate tehnică
Tipul caroseriei: VAN
Puterea maxima (KW(CP)min-1) 130150 CP
Număr de cilindri
4
Capacitatea cilindrică
de la 19002500
Consum - Motorină
Cutia de viteze manuală 5-6 trepte
Tracțiune-față
Exterior
Culoare Alb
Rezervor combustibil simplu capacitate
70-80 litri
Siguranță ABS,ESC,HSA,RSC,EBA-Da
Centuri de sigurantă Șofer și Pasageri-Da
Încuietoare – Închidere centralizată
electrică-Da
Airbag Șofer și Pasageri - Da
Ușă laterală culisanta dreapta cu sticlă
fumurie-Da
Uși spate cu sticlă fumurie-Da
Deschidere usi spate la 270 grade-Da
Grilă frontală standard-Da
Apăratori noroi spate-Da
Apăratori noroi față-Da
Faruri cu halogen-Da
Faruri ceata față- Da
Lumini de zi-Da
Lumini de ceață spate-Da
Parbriz încălzit-Da
Ștergătoare - în față, cu senzor de ploaieDa
Roți-aliaj Oțel 215/65 R’15
Capace roti-Da
Roată de rezervă -Da
Trusă de umflare a anvelopelor-Da
Oglinzi laterale eliminare a punctelor
moarte si lumini de semnalizare laterale
integrate (acționate electric și încălzite )Da
Senzori de distanță pentru parcare față și
spate-Da
Reglare poziție faruri-Da
scut Protecție motor-Da
Kit de Interventie-Da
Cheie suplimentara flote-Da
Interior
Scaun Șofer( 8 poziții de reglare – în
față,spate,rabatare, înălțime, înclinare , cu
cotieră)
Torpedou cu capac-Da
Computer de bord-Da
Lumini ambientale interior-Da
Lumini pentru compartimentul de marfăDa
Perete despartitor metal cu geam glisant2

Da
Acoperire podea cabină cu cauciuc -Da
Acoperire podea compartimentul de marfă
cu cauciuc-Da
Capitonaj usă lateral /uși
spate/compartimentul de marfă-Da
Aer conditionat-Da
Aer conditionat și încalzire
compartimentul de marfă- Da
Nr. Locuri – 3 ( 1 Șofer , 2 Pasageri)-Da
Radio Simplu DIN AM/FM , 4 Difuzoare
frontale , Conectivitate Bluetooth , 1 port
USB pentru redare media- Da
Opţiuni suplimentare incluse -Se acceptă
Anul de producere
2020-2021(km
parcurs 0-600)
Garanţia Minim 3 ani sau limita 100000
km pentru piese şi subasamblaje,minim 6
ani pentru anticoroziunea caroseriei,
minim 3 ani pentru vopsea
Valoarea estimativă totală 780 000,00

9. 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___________________________________________________________________.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs a 120 de zile din
data semnării contractului.
12. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021
13. 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)

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 menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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):
Descrierea criteriului/cerinței

Nr.
d/o

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Completat integral, autentificat prin semnătura
electronică a ofertantului

Obligatoriu

2

Oferta

Formularul F3.1, autentificat prin semnătura
electronică ofertantului

Obligatoriu

3

Specificația de preț

Original, autentificat prin semnătura electronică
ofertantului (formularul F 4.2)

Obligatoriu

4

Specificaţii tehnice

Original, autentificat prin semnătura electronică
ofertantului (formularul F4.1)

Obligatoriu

5

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Copie, autentificată prin semnătura electronică sau
prin aplicarea ștampilei și semnăturii ofertantului

3

Obligatoriu

6

Certificat privind lipsa sau
existența restanțelor față de
BPN

7

Certificat de atribuire a
contului bancar
Informații generale despre ofertant

8

Parametrii tehnici

9

Copie, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat
(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor
Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova),
autentificat prin semnătura electronică sau prin
aplicarea ștampilei și semnăturii ofertantului.
Original sau copie, eliberată de banca deţinătoare de
cont, autentificată prin semnătura electronică sau
prin
aplicarea ștampilei și semnăturii ofertantului.
Original, autentificat prin semnătura electronică
ofertantului

Obligatoriu

Parametrii tehnici a automobilelor
propuse + foto

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la
înștiințarea rezultatelor, ofertantul desemnat câștigător va prezenta „DECLARAȚIA privind confirmarea
identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la
activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un
exemplar semnat electronic va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică
office.srcahul@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat și ștampilat, iar un exemplar va fi
prezentat Agenției Achiziții Publice la adresa electronică bap@tender.gov.md

Notă: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură
electronică acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz:nu se aplică.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație _electronică, 3
runde, pasul 1%
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _ Prețul cel mai scăzut și
corespunderea tuturor cerințelor solicitate.
20. 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%

21. 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

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
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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
Limba romînă
4

27. 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)

28. 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
29. 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
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:_ nu a fost publicat un anunț de intenție
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 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
Se acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă
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 specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru: Elena Tatu

L.Ș.
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