ANUNŢ DE PARTICIPARE
1. Denum irea autorităţii contractante: Î.M. “Parcul urban de autobuze”
2. IDNO: 1004600054327
3. Tip procedură achiziţie: licitaţie deschisă
4. M otivul recurgerii la procedura accelerată nu se aplică
5. O biectul achiziţiei: autobuze
6. C odC P V : 34121100-2
7. Data publicării anunţului de intenţie: 22 mai 2018, BAP nr. 40
A cest anunţ de participare este întocm it în scopul achiziţionării de autobuze conform necesităţilor
Î.M. “Parcul urban de autobuze” (în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.
8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget municipal
9. M odalităţi de plată:
Nr.
ord.
1
9
3o

r

4
5
6
7

Term enul de achitare

V aloarea

I rată - anul 2018-trim estrul III
II rată - anul 2019-trim estrul III
III rată - anul 2020-trim estrul III
IV rată - anul 2021-trim estrul III
V rată - anul 2022-trim estrul III
VI rată - anul 2023-trim estrul III
VII rată - anul 2024-trim estrul III

25% din valoarea contractului
12,5% din valoarea contractului
12.5% din valoarea contractului
12,5% din valoarea contractului
12,5% din valoarea contractului
12,5% din valoarea contractului
12,5%) din valoarea contractului

..Cum părătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la
procedura de achiziţie licitaţie publică privind livrarea/prestarea/executarea urm ătoarelor bunuri
/servicii/lucrări:

Nr.

ii <■

Io d C P V

34121100-2

D e n u m ire a

l niU itca

bmmi'ilor.'stMN ic iilo r lu c r u r ilo r

de

solicitate

ni fisurii

Autobuze

Buc.

S p e cifica re a tehnică
Cantitatea

d eplin ă so licitată.
S ta n d a rd e de
referin ţă

50

Euro 5/6

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.
11. T ipul contractului vînzare cumpărare în rate
12. Term enul şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):
25 unităţi în termen de până la 120 zile şi
25 unităţi în termen de până la 240 zile de la daia achitării prim ei rate

13. Term enul de valabilitate a contractului (luni): 72 luni

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:
mur». Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51
15. M odalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă de criterii de evaluare (evaluarea
tehnico-economieă)
16. C riteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: conform criteriilor de
evaluare.
17. Factorii de evaluare a ofertei celei m ai avantajoase din punct de vedere tehnico econom ic, precum şi ponderile lor:
Nr

1

1 a d o r i tic c \ a m a r i 1

P u n e m ii i !

;
iiiiixiiii alocat

60

Preţul ofertei

Consum combustibil

?

......... !
3

■ 4

(consumul de combustibil
urmează să fie indicat in
urma măsurătorilor
efectuate în condiţii de or as
ta o viteză de exploatare
(comercială) de maxim 20
km/h cu încărcătură
maximă)

M oto rin U i"!'-'iii'

P u n c ta j <lc r e f e r i n ţ ă

.
e v a lu a re
Oferta cu preţul
cel mai scăzut

60

Oferta cu alt
preţ

(preţ cel mai scăzut /
preţ oferta) x
punctaj maxim

Oferta cu
consumul cel
mai mic

15

15
(consum cel mai scăzut x
punctaj maxim) /
consum ofertat

Oferta cu un alt
consum

10
(garanţia mai mică/garanţia
mai mare)x punctaj maxim
15
10
5

>36 luni
Termenul de garanţie

10

Puterea motorului

15

>24<36 luni
> 21Q<220 kWt
> 220<230 kWt
>230 kW t

18. A dm iterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se adm it
19. C ondiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică
20. D ocum entele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii econom ici includ
următoarele:
Nr.
do

D e n u m ir e a d o c u m e n tu lu i cerinţei

1

E^xtrasul recent (m axim um 3 luni) din

Mo r i (Ic d e m o n s t r a r e a î n d e p l i n i r i i
cerinlci:

Registru

de

stat al întreprinderilor,

Registru de stat al organizaţiilor, privind

Da Nu

copie - confirm ată prin
sem nătura şi ştam pila
Participantului

!).!

original -

Da

administratorul întreprinderii
2

C ertificat de atribuire a contului bancar

eliberat de banca

deţinătoare de cont
->

C ertificat de efectuare sistem atică a

original

-

eliberat

plăţii im pozitelor

Inspectoratul Fiscal

de

Da

4

R aport financiar pentru ultim ii 3 ani de

copie

-

activitate (2015-2017)

sem nătura

confirm ată
şi

prin

Da

ştam pila

Participantului
4.1

Cifra de afaceri pentru anul 2017

N u mai m ică de 4 mln. €

Da

confirm ată în raportul financiar
pe anul 2017
4.2

R ata lichidităţii curente nu mai m ică de

Se prezintă, într-un act aparte,

100%

în original, calculată conform
IPO 14.ld şi confirm ată prin
sem nătura

şi

Da

ştam pila

Participantului
5

Certificat de conformitate

Sau alt echivalent ce confirm ă
calitatea autobuzelor -

Da

copia

originalului - confirm ată prin
semnătura

]

ştam pila

Participantului

(_ . -------- 1

1

6

şi

C ertificat de Dealer oficial

copie

-

confirm ată

sem nătura

şi

prin

Da

ştam pila

Participantului
7

Form ularul ofertei

Original -

Form ularul

confirm at prin

F3.1

Da

sem nătura şi

ştam pila Participantului
8

G aranţia pentru ofertă

Original - formularul garanţiei

Da

bancare F3.2 confirm at prin
semnătura

1

şi

ştam pila

Participantului
9

Form ularul inform ativ despre ofertant

Original

-

formularul

confirm at prin

F3.3

Da

sem nătura şi

ştam pila Participantului
10

D eclaraţia privind conduita etică

Original

-

formularul

confirm at prin

F3.4

Da

sem nătura şi

ştam pila Participantului
11

D eclaraţia privind situaţia personală a
operatorului economic

Original

-

form ularul

confirm at prin

F3.5

Da

sem nătura şi

ştam pila Participantului
12

G aranţia de bună execuţie

Original

-

form ularul

confirm at prin
ştam pila

Da

sem nătura şi

Participantului,

prezintă

F3.6

doar

de

se
către

Ofertantul cîştigător
13

D elegaţia de îm puternicire a
reprezentantului com paniei

Original

-

confirm ată

sem nătura
Participantului

şi

prin

ştam pila

Da

14

Specificaţii tehnice

Original

-

formularul

confirm at prin

F4.1

Da

sem nătura şi

ştam pila Participantului
15

Specificaţii de preţ

Original

-

form ularul

confirm at prin

F4.2

Da

sem nătura şi

ştam pila Participantului
16

Certificat
privind
com bustibil

consum ul

de

Copie

-

sem nătura

confirm ată
şi

prin

Da

ştam pila

participantului, oferită de către
uzina

producătoare

corespunde

cu

şi

care

specificaţiile

menţionate lap . 6.3 “Factorii de
evaluare”

21- O peratorii econom ici interesaţi pot obţine inform aţie suplim entară de la autoritatea
contractantă şi fam iliariza cu cerinţele docum entaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Î.M. „Parcul urban de autobuze”
b) Adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa. 51
c) Tel: 069497414
d) Fax: 022556030
e) E-mail: secrierupetrea@ gm ail.com
f) N um ele şi funcţia persoanei responsabile: Secrieru Piotr, Şef aprovizionare
Svtul de docum ente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu
indicarea clară a denumirii, adresei, num ărului telefonului de contact şi numelui persoanei
îm puternicite de către Participant).
A diţional setul de docum ente poate fi obţinut on-line la adresa:
In cazul obţinerii setului de docum ente din resursele on-line, agentul econom ic poate depune cererea
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile
„publice.
22. întocm irea ofertelor: O ferta şi docum entele de calificare solicitate întocm ite clar, iară
corectări, cu num ăr şi dată de ieşire, cu sem nătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi
ştampilat, urm ează a fi prezentate:
a) Term enul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem
dinam ic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
pînă la: 35 zile
pe: ora IO00
b) Data-lim ită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al
procedurii n egociate:________
c) Adresa Ia care ofertele şi cererile trebuie transmise: I. XL „Parcul l rb:m dc A uiobu/C '.
mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa. 51, cab. 302.
O fertele întîrziate vor fi respinse.
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să
asiste la deschiderea ofertelor.
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24. Term enul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
25. Limba sau lim bile în care acestea trebuie redactate: lim ba de stat
26. G aranţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în form ă de:
G aranţie bancară sau
Transfer bancar.
Plata-prin transfer se va efectua în adresa î. M. „Parcul U rban de A utobuze”, cu nota “Garanţia
pentru ofertă la procedura de achiziţie nr. , conform urm ătoarelor detalii:
(a) beneficiarul plăţii: î. M. „Parcul Urban de A utobuze”:
(b) datele bancare: MOLDMD2X3Q8, BC „M oldindconbank” SA, fii. Dacia, C hişinău:
(c) codul fiscal: 1004600054327;
(d) contul de decontare: M D I7M L 000000002251308233:
(e) cod TVA: 0300138.
27. G aranţia de bună execuţie a contractului: 15%.
28. Form a juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori
econom ici cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere
29. Denum irea şi adresa organism ului com petent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia
N aţională de soluţionare a contestaţiilor.
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel M are şi Sfânt nr.124 (et.4), M D 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, co n.te staţi i (ă\an.se.md
30. Contractul nu intră sub incidenţa A cordului OMC.
31. Valoarea estim ată a achiziţiei, fără TVA, lei: 110.000.000,00

