ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
1. Denumirea autorității contractante: Primaria Mereni, rul Anenii Noi
2. IDNO: 1008601000020
3. Adresa: s. Mereni, r-nul Anenii noi
4. Numărul de telefon/fax: 026554328, 069477752
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primaria@mereni.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): Autoritate Publică Locală
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/servici
ilor/lucrărilor
solicitate

Unita
tea
de
măsu
ră

Canti
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

1

Autospecială de mina a 2-a pentru
transportarea deșeurilor menajere solide
cu încărcare din spate:
1.Modelul șasiului - 4X2;
2. Motorul - diesel;
3.Volumul buncherului - 8-9m3;
4.Lucrul compactorului (plită)- regim
manual, automat;
5. Capacitatea de ridicare a
dispozitivului de încărcare 600-700 kg;
6. Cabina construită în așa mod încît să
asigura spațiu necesar pentru șofer + 2
operatori;
7.Sistemul de încărcare pentru containere
de la 0,12-1,1 m3, înzestrat cu 2 arbore
cu (pieptene) bara de recepție;
8. Nivelul de etanșare a gunoiului
maximal pentru neadmiterea scurgerii
levegatului;
9.Termeni de livrare -pînă la 30zile.
10.Încărcarea containerului din spate.
11.Lungimea totală a autogunoierei până
la 8 m;
12. Înălțimea totală a autogunoierei până
la 3 m;
Dotări minime:
a)Aer condiționat;
b)Cutie de viteză automat;

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

Lotul 1

1

34144510-6

Autospecială
pentru
transportarea
deșeurilor
menajere solide

un.

Valoarea
estimativă
Digitally signed
by Vieru
Valentin
Date: 2020.03.20 13:22:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

totală fără TVA
1

380 000,00 lei

380 000,00 lei

9.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Din momentul semnării
contractului Vînzătorul va asigura livrarea autospecialei în termen de 30 zile .
11.

Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
14. 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

1

DUAE (Document
Achiziții)

2

Oferta

Unic

Mod de demonstrare
criteriului/cerinței:

a

îndeplinirii

Nivelul minim/
Obligativitatea

de ORIGINAL, confirmat prin aplicarea Obligatoriu
semnăturii
electronice a
ofertantului.

ORIGINALE,
confirmate
prin Obligatoriu
aplicarea semnăturii electronice a
ofertantului.
Formularul ofertei (Formular F 3.1)suma ce urmează a fi indicată în
formular va face referire doar la
valoarea totală fără TVA.
Specificații tehnice (Formular F 4.1)
Specificația de preț (Formularul F 4.2)
– valoarea TVA nu va fi specificată.

Potrivit art. 20, alin. (8), Legea 131 din 03.07.2015 următoarele documente obligatorii vor fi
solicitate după deschiderea ofertelor conform cerințelor și termenelor indicate în DUAE.
Dovada înregistrării persoanei Certificat/Decizie de înregistrare a Obligatoriu
3
juridice, în conformitate cu întreprinderii/Extras din Registrul de
prevederile legale din țara în care Stat al persoanelor juridice. Confirmat
prin aplicarea semnăturii electronice.
ofertantul este stabilit
Ofertantul nerezident va prezenta
documente din țara de origine care
dovedesc
forma
de
înregistrare/atestare ori apartenența
din punct de vedere profesional.
Îndeplinirea obligațiilor de plată a Certificat de efectuare sistematică a Obligatoriu
4
impozitelor,
taxelor
și plății
impozitelor,
contribuțiilor
contribuțiilor de asigurări sociale, eliberat de Inspectoratul Fiscal
în conformitate cu prevederile (valabilitatea certificatului – conform
cerințelor Inspectoratului Fiscal al
legale în vigoare RM
Republicii
Moldova).
Original
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice a ofertantului.
5

Certificat de atribuire a contului Certificat de atribuire a contului Obligatoriu
2

bancar eleiberat de banca deținătoare
de cont. Confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a ofertantului.

bancar

6

Ultimul raport financiar

Starea financiară, a ofertantului, Obligatoriu
pentru ultima perioada de raportare.

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)
16. 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
17. Condiții de plată vor fi următoarele: Achitarea va fi efectuată în baza facturii, într-un
termen de maxim 30 zile.
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.
19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

Se va atribui conform SIA RSAP

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
23. 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”.
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
română
25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene:
____________________________________________________________
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

26. 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
27. 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.
28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Atribuită în SIA RSAP
29. 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 Da
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Da
plățile electronice
Da

3

30. 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):
_________________________________________
(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru Vieru Valentin:
L.Ș.

4

______________________________

