
ANUNŢ DE PARTICIPARE
*

t privind achiziţionarea Autospecialei de tip camionetă 4x4

prin procedura de achiziţie Cererea Ofertei de Preţ

1. Denumirea autorităţii contractante: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

2. IDNO: 1006601000543
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 69
4. Numărul de telefon/fax: 022-738-513/022-220-362

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: samap.dl@dse.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: 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): Instituţie publică

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:

Nr.
iot Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/] 

ucrărilor solicitate

Unitate 
a de 

măsur
I iii -

Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de 
referinţă

Valoarea estimată 
(fără TVA)

1. 34144000-8 Autospecială de tip 
camionetă 4x4 buc 1 Conform caietului 

de sarcini ataşat
773516,67

Valoarea estimativă totală: 773516,67

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

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative^____________nu se admit___________
(indicaţi se admite sau nu se admite)

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: 30 de zile din momentul
semnării contractului;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 20.12.2019

13. 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.
: d/O

Descrierea criteriului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinţei:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1. DUAE Semnat şi ştampilat de participant DA

Formular informativ despre ofertant Original, confirmat prin aplicarea DA

l
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semnăturii şi ştampilei 
Participantului

2. Formularul ofertei Conform F3.1, original -  confirmat 
prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului

DA

3. Specificaţia tehnică Completată potrivit Formularului 
F4.1, în original, confirmat prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

DA

4. Specificaţia de preţ Completată conform Formularului 
F4.2, în original, confirmat prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

DA

5. Neimplicarea în practici frauduloase 
şi de corupere

Declaraţie pe propria răspundere DA

6. Dovada înregistrării persoanei 
juridice

Documente edificatoare cum ar fi 
certificate constatatoare eliberate de 
autoritatea competentă, în original 
sau copie legalizată din care să 
rezulte adresa actuală şi obiectul de 
activitate al societăţii.

- certificate/decizie de înregistrare a 
întreprinderii sau extras.

DA

7. Experienţă similară Documente ce atestă faptul 
posedării de experienţă similară 
celei solicitate, desfăşurată în 
ultimele 12 luni

DA

8. Certificat cu privire la situaţia 
contribuabilului, privind lipsa sau 
existenţa datoriiilor la Bugetul de 
Stat

original sau copie (confirmată prin 
semnătura şi ştampila 
participantului), eliberat de 
Serviciul Fiscal de Stat

DA

9. Dovada deţinerii conturilor bancare Certificat de atribuire a contului 
bancar eliberat de Banca deţinătoare 
de cont, copie, confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

DA

10. Materiale ilustrative Imagini, schiţe, fotografii, broşuri, 
postere reprezentând exteriorul şi 
interiorul unităţii tehnice ofertate 
sau a soluţiilor constructive ce 
urmează a fi aplicate

DA

14. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Concurs prin Cererea 
Ofertei de Preţ
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15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate -  
preţ;

16. 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 %

1. Preţul minim 60

2. Gradul de corespundere cu specificaţia tehnică solicitată 20

3. Termenul de livrare minim 20

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: ora exactă, indicată în SIA RSAP;
- pe: data indicată în SIA RSAP;

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP;

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile;

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. 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”.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;

23. 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

24. Data publicării anunţului de intenţie: 20.02.2019
A

25. In 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 
participare

DA

sistemul de comenzi electronice NU
facturarea electronică DA
plăţile electronice DA ~ ........- -------

Conducătorul grupului de lucru: _^


