ANUNȚ DE PARTICIPARE
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorităţii contractante: _Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
2. IDNO: 1006601003566
3. Tip procedură achiziție: licitație deschisă
4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii
negociate) [indicaţi]_____________________________________________________________
5. Obiectul achiziției: automobil de serviciu
Cod CPV: 34110000-1
6. Data publicării anunțului de intenție: 26.12.2016
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Automobilului de serviciu
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.
7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget propriu
8. Modalităţi de plată: în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea actului de
predare-primire și eliberarea facturii fiscale
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la
procedura de achiziție prin licitație publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

34110000-1

Denumirea
bunurilor/serviciil
or/lucrărilor
solicitate

Automobil

Unitatea de
măsură

Bucata

Cantitat
ea

1

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă
Parametri tehnici:
Forma caroseriei – Sedan ;
Volumul motorului -1.8 – 2.0 ;
Putere – nu mai puțin de 200 c.p.;
Cuplu motorului – min.350 NM;
Viteza maxima – min.240 km/h;
Consum: Urban – max. 8.0; Traseu –
max. 5.5; Mixt – max. 6.5;
Cutie – automată cu 6 trepte min.;
Carburant – benzină;
Lungimea – min. 4800 mm ;
Lățimea – min. 1800 mm ;
Garda de sol min. 160 mm ;
Roata de rezervă din oțel ;
Culoarea caroseriei de preferință negru
metalizat ;
Termen de garanție –min. 4 ani sau
100000km;
Anul producerii – 2016-2017 (automobile
nou)
Termen de livrare – pînă la 10 zile
lucrătoare ;
Tempomat adaptiv până la 160 km/h ;

Aparotori noroi spate ;
Covorașe față/spate, material textile ;
Sistem antiblocare la frânare ;
Sistem de control al sta bilității ;
Sistem de control al tracțiunii ;
Sistem de distribuție electronică a frânei ;
Sistem proactiv de prevenire a
multiplelor coleziuni în
urma impactelor ;
Airbag șofer și airbag pasager cu opțiune
dezactivare
airbag pasager ;
Airbag-uri laterale față ;
Airbag-uri laterale cu centuri de siguranță
pretensionate
spate ;
Blocare diferențial electronic ;
Deblocarea automată a ușilor și activarea
luminilor de
avarie în caz de impact ;
Pachet drumuri rele, incl. garda la sol
mărită și protecție
motorul carter ;
Imobilizator electronic ;
Avertizor centuri de siguranță scaune față
Frână de parcare electrică ;
Computer de bord cu displei;
Închidere centralizată ;
Geamuri electrica față și spate cu funcție
confort ;
Oglinzi laterale pliabile și încălzite
electric, semnalizatoare laterale integrate
;
Buzunare pe spatarele scaunelor față ;
Protecție împotriva alimentării cu
combustibil greșit ;
Racleta în capac rezervor ;
Instalație de aer condiționat, automată, cu
distribuția
aerului în două zone, filtru de calitate a
mediului cu
recirculare a aerului ;
Scaune în față cusistem de ventilare.
Babcheta spate rabatabilă fracționat ;
Scaune față reglabile pe înălțime ;
Cotieră centrală față cu compartiment de
depozitare și
display informațional ;
Scaune față și spate încălzite ;
Senzor de ploaie ;
Senzor de lumină ;
Senzori parcare față și spate ;
Iluminare mânere interioare uși ;
Iluminare spațiu pentru picioare
față/spate ;
Geamuri atermice cu protectie UV .
Volan multifuncțional (comenzi radio și
telefon) în 3 spițe.
Bi-XENON faruri cu sistem dinamic și
lentile LED incl.
sistem spălare faruri ;
Faruri ceață față ;
Încălzire duze stropitoare parbriz ;
Jante din aliaj ușor R18 ;
Sistem acces keyless incl. butonul start –
stop ;

Oglinzi laterale și din interior cu efect
antiorbire ;
SunSet, priza 230 V+12V+USB în spate ,
IPad , Tableta Fixator.
Sistem de monitorizare în pneuri ;
Tapițerie înterior piele / piele artificială
Sistem de navigare Amundsen 8, Touch
screen Aux in USB&2SD Card Player ;
Portbagaj cu deschidere și închidere
electrică

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
10. Tipul contractului
a) Vînzare-cumpărare
11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):
pînă la 10 de zile lucrătoare
12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 48 luni
13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:
mun. Chișinău, str. Columna 90
14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista intreaga
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: prețul cel mai scăzut
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică
17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu sunt
19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ
următoarele:
Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta

Original. Confirmat cu semnătura și
ștampila participantului.

Da

2

Garanția pentru Ofertă

Original

Da

3

Neimplicarea în practici frauduloase și de
corupere

Original. Confirmat prin semnătura și
ștampila participantului. (F 3.4).

Da

4

Certificat de înregistrare a întreprinderii

Copie. Confirmat prin semnătura și
ștampila participantului. Emis de
Camera Înregistrării de Stat
(Ministerul Dezvoltării
Informaţionale).

Da

5

Licența de Activitate/ autorizatie( după caz)

Copie. Confirmat prin semnătura și
ștampila participantului.

Da

6

Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor.

copie – eliberat de Inspectoratul
Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova);
Confirmat prin semnătura și
ștampila participantului

Da

Formularului (F 3.3) în original, cu
anexarea copiilor confirmate prin
semnătura și ștampila participantului,

Da

7

Prezentarea de informaţii privind capacitatea
tehnică și experiența specifică

a actelor doveditoare conţinând
valori, perioade de de
livrare/prestare, beneficiari,
indiferent dacă aceştia din urmă sunt
autorităţi contractante sau clienţi
privaţi.
8

Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al
Legii privind achizițiile publice nr. 131 din
03.07.2015

Original cu semnătura şi ştampila
ofertantului Declaraţie pe proprie
răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5).

Da

9

Specificații tehnice F4.1

Da

10

Specificaţii de pret F4.2

Original, cu semnătura şi ştampila
ofertantului
Original, cu semnătura şi ştampila
ofertantului

11

Certificat de atribuire a contului bancar

copie – eliberat de banca
deţinătoare de cont, confirmată
prin semnătura şi ştampila

Da

Da

ofertantului;

12

Certificat de origine a bunurilor

Copie. Confirmat prin semnătura și
ștampila participantului.

Da

13

Ultimul Raport Financiar (anul 2016)

Copie. Confirmat prin semnătura și
ștampila participantului.

Da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
b) Adresa: mun. Chișinău str. Columna 90
c) Tel: 022852950
d) Fax: 022852900
e) E-mail: znovacova@anre.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Zinaida Novacova, specialist protocol
Setul de documente poate fi obținut 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).
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: anre.md
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune
cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind
achizițiile publice.
21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără
corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi
ştampilat, urmează a fi prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem
dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
-

pînă la: 10:00 ______________________________________________________

-

pe: 28.04.2017
______________________________________________________________

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al
procedurii negociate: __nu se aplică_____
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică, mun. Chișinău, str. Columna 90 bir. 1
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să
asiste la deschiderea ofertelor.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba se stat
25. Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de:
-

Garanție bancară

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte
procentual din preţul contractului adjudecat]: 5%.
27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori
economici cărora li s-a atribuit contractul:
a) Nu se cere.
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția
Națională de soluționare a contestațiilor.
29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 666000 lei

Conducătorul grupului de lucru: Iurie Onica

L.Ș.

