
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Afacerilor Interne
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

AutoturismObiectul achiziției:
34110000-1Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice

În scopul achiziţionării "Autoturism"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Autoturis
1.00Bucată1.1 Autoturism - Autoturism 4x4;

- culoare alb;
- motor capacitatea minim 2200
cm3;
- cilindri 4 în linie;
- valve 16;
- putere minimă 104(141)/6000
kw(CP)min-1;
- cutie de viteză automat 6 viteze;
- numărul de uşi 5;
- numărul de locuri 5;
- transmisie AII Mode 4x4;
- suspensie faţă Independentă
McPherson;
- suspensie spate Independentă
multibrat;
- direcţie asistată electric;
- lungimea 4600- 4700 mm;
- lăţimea 1650-1900 mm;
- înălţimea (cu galeriile portbagaj
cu proiectoare de drum) 1750-1800
mm;
- ampatament 2600-2650 mm;
- ecartament faţă/spate 1530/1535
mm;
- masa proprie min/max 1450/1600
kg;
- masa utilă maximă 2000/2100 kg;
- sarcina utilă maximă 570 kg:
- masa maximă remorcabilă 700-
750 kg;
- discuri ventilate faţî-spate;
- sistem de frînare,servositat cu
ABS +EBD+ ESP+brake
assist+BLSD;
- jante aliaj 17” (Confort);
- roată de rezervă 1;
- volumul rezervorului 60-70 l;
- combustibil disel;
- sistem de control al emisiei
catalizator;
- consumul 7-11 l/100 km;
- emisie CO2 - 200-210 g/km;
- bare de protecţie faţă+spate în
culoarea caroseriei;

34110000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată1.1 Autoturism - oglinzi reglabile electric şi
încălzite, în culoarea caroseriei;
- proiectoare de ceaţă cu inele
cromate;
- geamuri faţă+spate electrice;
- geamuri  laterale spate şi luneta
fumurii;
- computer de bord Advanced
Drive-Assist cu ecran color;
- închidere centralizată cu
telecomandă;
- airbag-uri şofer+pasager;
- sistem Bluetooth pentru comenzi
audio, cruise control şi pentru
conectarea telefon mobil, cu
microfon;
- anul fabricării 2016;
- garanţie minim 3 ani.

34110000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
45 zile după semnarea contractului.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 Formularul ofertei (original, cu semnătura şi ştampila ofertantului); Da
6 Garanţia pentru ofertă F 3.2 (original, cu semnătura şi ştampila ofertantului); Da
7 Formularul informativ despre ofertant F 3.3 (original, cu semnătura şi ştampila ofertantului); Da
8 Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în

practici frauduloase şi de corupere (F3.4)
(original, cu semnătura şi ştampila ofertantului); Da

9 Decizia de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

10 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova);

Da

11 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

12 Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.

Da

13 Declaraţie de conformitate sau alt certificat echivalent
ce confirmă calitatea bunurilor oferite

copia originalului, confirmată prin ştampila şi
semnătura Participantului;

Da

14 Specificații tehnice F4.1 (original, cu semnătura şi ştampila ofertantului); Da
15 Specificaţii de pret F4.2 (original, cu semnătura şi ştampila ofertantului); Da
16 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont,

confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului;
Da

17 Certificat de origine a bunurilor copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

18 CERINŢE GENERALE LOCAŢIA REŢELEI Furnizare energie electrica in caz
de avarie la reteaua electrica nationala prin grupuri
electrogene diesel in cele 21 locatii. Controlerele de pe
grupuri vor fi dotate cu interfete ETHERNET pentru
conectarea in reteaua Beneficiarului si vor permite

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

supravegherea grupurilor si asigura transmiterea
SNMP alarmelor/informatiilot in sistemul de
management centralizat. Platforma va fi instalata pe un
server ce va fi livrat cu furnitură. Grupurile electrogene
vor fi monitorizate printr-un sistem de supraveghere
video. FUNCŢIONALITATE MINIMĂ A
GRUPURILOR ELECTROGENE Grupul electrogen
va furniza energie neîntreruptibila sistemului de
comunicatii alimentat in caz de avarii a retelei electrice
nationale. STANDARDE ŞI CERTIFICĂRI –
GENERALE Caracteristicile tehnice, performanţa,
prevederile de mediu şi siguranţă ale echipamentului
propus trebuie să se conformeze în întregime celor mai
recente versiuni ale standardelor europene ISO: 9001.
Ofertantul va trebui să aibă implementat Sistem de
Management al calităţii ISO 9001 (sau echivalent),
precum şi Sistem de Management de Mediu ISO
14001(sau echivalent),  “Origine”înseamnă locul din
care bunurile sunt produse sau fabricate şi/sau locul de
unde serviciile sunt oferite. Originea bunurilor trebuie
determinata conform Codului vamal UE sau conform
acordurilor internaţionale aplicabile. (cerinţa privind
originea bunurilor este prevăzută în mod expres de
către Regulamentul Financiar) CERINŢE
ELECTRICE DE CONSTRUCŢIE Nu trebuie utilizate
materiale inflamabile. Compoziţia materialelor ce
necesită să fie combinate va fi aleasă astfel încât să nu
se producă coroziunea electrolitică sau să fie în
parametri minimi. Întregul echipament, comenzile
manuale, etc. vor fi livrate şi montate în aşa manieră
încât să existe posibilităţi extrem de scăzute să apară
pericole legate de riscuri de natură electrică sau
mecanică. Ofertantul va trebui sa ia in calcul
proiectarea, executia, livrarea si montarea de confectie
metalica paragheata de dimensiunile 3.2m x 2,4m x
2,5m (Lxlxh). Ofertantul va avea in vedere, de
asemenea, proiectarea si executia platformelor de
beton armat in vederea montarii generatoarelor in
locatiile de tip CPR (12 platforme). Dimensiunile
platformelor vor fi corelate cu generatoarele ofertate si
vor trebui sa tina cont de normele de proiectare in
vigoare. CONDIŢII DE MEDIU -Operare:ETSI 300
019-1-4 -Depozitare :ETSI 300 019-1-1 -Transport:
ETSI 300 019-1-2 Gama temperaturilor de lucru a
grupului electrogent, cu garantarea păstrării
caracteristicilor funcţionale trebuie sa fie minim în
limitele: -200C/+500C FACILITAREA Echipamentul
livrat va fi proiectat pentru a facilita identificarea
rapidă a defectelor, localizarea lor şi efectuarea
reparaţiilor. SISTEM DE MONITORIZARE LA
DISTANTA GENERATOARE: -Software de
monitorizare generatoare -Server pentru rulare
software de monitorizare SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO A GENERATOARELOR
Generatoarele vor fi supravegheate prin intermediul
unui sistem de supraveghere video. Sistemul sa fie
instalat si pus in functiune, inclusiv echipamentele din
dispecerat, cu efectuarea probelor functionale necesare
Parametrii descrisi, sunt minimi, orice parametric
superiori, functii suplimentare ce sporesc gradul de
comfort si operativitate al sistemului propus sunt

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Afacerilor Interne
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Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75
Tel.: dapd@mai.gov.md022-255610 ,  Fax: 022228288 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: SCORŢENSCHI ELEONORA, Şef adjunct, şef al SPD a DAPD al MAI

Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: Ministerul Afacerilor Interne
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601000130

440115101013307Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: 3359502

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 08.12.2016 10:00
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 bir.137 specialist superior al DAPD - Grosu Victorpe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

08.12.2016 10:00la:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 Sala de şedinţepe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ZMEU VEACESLAV


