
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/03437 26.09.2017din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Automobil (Ambulanța)Obiectul achiziției:
34114121-3Cod 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
Nr.:  77  din  26.09.2017.
În scopul achiziţionării "Automobil (Ambulanța) "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu

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 Automobil (Ambulanța)
1.00Bucată1.1 Automobil (Ambulanța) -    Automobil nou;

     Tipul caroseriei
  Ambulanța va fi construită dintr-o
singură bucată tip furgon cu cabina
integrată (nu sunt admise
containere sau compartimente
pentru pacient  adăugate)
- Culoarea - alba;
-Tracţiune - 4X2;
-Capacitatea motorului -2400-2500
cm3;
-Transmisie: mecanica;
-Volumul rezervorului de
combustibil - minim70 litri;
-Puterea (cp.) = minim 160
-Minim Euro 4;
-Tip combustibil - Diesel;
-Consum de combustibil, L/100 km
-oraş/mixt/extraurban - maxim 10.5
/ 8.5 / 7.0;
-Dimensiuni:
Lungime/lăţime/înălţime minim
(mm)- 5100/1670/1920;
-Jante din aliaj uşor R16 cu
anvelope de iarnă + set pentru vară;
-Usi laterale culisante;
-încălzire geam spate;
-Volan cu reglaj pe inaltime;
-Aer condiţionat;
-Reglare aer condiţionat pasagerii
spate;
-Geamuri electrice;
-Imobilizator;
-Deschidere geamuri laterale;
-Audio sistemă (Radio +
CD/MP3),conexiuni USB,AUX;
-Comenzi audio pe volan;
-Încălzitor suplimentar salon;
-Închidere centralizată ;
-ESP - Program electronic de
stabilitate ;
-Servodirectie hidraulică;
-Scaun şofer reglabil pe înălţime;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Automobil (Ambulanța) - Scaun față pentru 2 pasageri
  - Airbag şofer și pasager fata;
-Centuri de siguranţă pretensionate;
-ABS- Sistem de antiblocare a
roţilor;
-Buzunare uși fata;
-Iluminare salon spate;
-Perete despărţitor cu geam;
 - Stingator;
   -Parti ale caroseriei imprimate
culoare albastru/rosu;
1. Targa principală / fixată  + targă
mobilă;
   2.  Faţă   şi   spate : avertizare
Lamp(Rotativa): Amplier, sirenă &
Mike
3.    Scaunul compartiment pacient -
banc tip;
4.    Ventililator electric autonom de
sistem de condionare
5.    Termen de garanție – minim 4
ani sau 100 mii km
6.    Perioada de gatanție se
prelungește automat cu perioada în
care vehicolul a fost efectiv
indisponibil în timpul
reparației;
7.    Operatorul  economic trebuie
să  garanteze  disponibilitatea pe
piaţa  Republicii Moldova a
pieselor de schimb pentru toate
subansamblele cuprinse în ofertă,
pentru cel puţin 10 ani de la
punerea în funcţiune, gratuit în
perioada de garanţie si contra cost
ulterior.
8.    Vînzătorul va oferi
Cumpărătorului tot setul de
documente și acte necesare pentru
înmatricularea  vehiculului la
Centrul Resurselor Informaționale
de Stat ”Registru” al Ministerului
Tehnologiilor Informaționale și
Comunicațiilor al Republicii
Moldova;
9.    Manualele de utilizare trebuie
puse la dispoziţie în limba română
sau rusă.
10.    Operatorul  economic  va
asigura gratuit instruirea tehnică
pentru ambulanță la livrare si se va
întocmi un proces verbal de
instruire;
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Comanda urmeaza a fi îndeplinită în termen de 30 zile calendaristice după semnarea contractului şi aprobarea de către Ageţia Achiziţii
Publice
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 Nu se cere Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

şi/sau serviciilor similare
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 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

6 Certificat de atribuire a contului bancar Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont confirmat
prin ştampila şi semnătura Participantului

Da

7 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova) confirmată prin Ştampila
şi semnătura Paticipantului

Da

8 Ultimul raport financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

9 Date despre participant Original- potrivit modelului F 3.3 confirmate prin
semnătura şi ştampila participantului

Da

10 Garanţia pentru ofertă Prezentată în conformitate cu F 3.2 Da
11 Oferta Original potrivit modelului F 3.1 confirmată prin

ştampila şi semnătura Participantului
Da

12 Lista fondatorilor operatorilor economici Original Da
13 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în

practici frauduloase şi de corupere (F3.4)
original – potrivit formularului F3.4, confirmate prin
semnătura şi ştampila Participantului;

Da

14 Declarație privind situaţia personală a operatorului
economic (F3.5)

original – potrivit formularului F3.5, confirmate prin
semnătura şi ştampila Participantului;

Da

15 Formularele F4.1, F4.2 original – potrivit Documentul IPO, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

16 Furnizorul este dealer oficial al autoturizmului
prezentat  în ofertă  confirmată prin documente

Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

17 Furnizorul deține stație de deservire tehnică autorizată
în raza municipiului Chișinău, confirmată prin
documente

Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

18 Catalog cu fotografii color și/sau schițe, din care să
reiasă configurația solicitată prin caietul de sarcini

Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

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: IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile
Adresa: str. Costiujeni, 5/1
Tel.: imspsdmc@mail.ru794112 ,  Fax: 794499 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: RACU VIOREL, şef de gospodărie

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun.Chiișinău, str. Costiujeni, 5/1,et.2, bir.18.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

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: 12.10.2017 10:00
mun.Chiișinău, str. Costiujeni, 5/1,et.2, sala de ședințăpe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 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

12.10.2017 10:00la:
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mun.Chiișinău, str. Costiujeni, 5/1,et.2, sala de ședințăpe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
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: OLTU IULIAN


