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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
[Formatul documentului nu va fi modificat] 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția ”Moldsilva” 

2. IDNO: 1006601000255 

3. Tip procedură achiziție: Licitație publică 

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii 

negociate) [indicaţi]- nu se aplică 

5. Obiectul achiziției: autoturisme 

6. Cod CPV: 34110000-1 

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării autoturismelor 

 
[obiectul achiziţiei] 

conform necesităţilor  Agenției ”Moldsilva” 
 [denumirea autorităţii contractante]  

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018. 

 

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: este alocată suma necesară din autonomie 

financiară 

9. Modalități de plată: prin virament 

  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 

procedura de achiziție licitație publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 

/servicii/lucrări: 

 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

1. 
341100

00-1 
Autoturisme buc 3 Se anexează 

 

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate: nu se aplică 

11. Tipul contractului: vînzare - cumpărare 

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 60 zile 

calendaristice 

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni 

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 

mun. Chișinău 

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă 

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț 

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - 

economic, precum şi ponderile lor: 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 
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18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică 

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ 

următoarele:  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de 

document 

Obligativitatea 

1 
Certificat/Decizie de înregistrare a 

întreprinderii  

 

– copie – emis de Camera 

Înregistrării de Stat (Ministerul 

Dezvoltării Informaţionale), 

Obligatoriu 

2 
Certificat de atribuire a contului bancar  

– copie – eliberat de banca 

deţinătoare de cont; 

Obligatoriu 

3 
Certificat de efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor, contribuţiilor 

 

copie – eliberat de 

Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului - 

conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al 

Republicii Moldova); 

 

Obligatoriu 

4 
Garanţia pentru ofertă 

garanţie bancară de la o 

instituţie bancară, valabilă 

pentru perioada de valabilitate 

a ofertei sau altă perioadă 

prelungită, după caz, în 

conformitate cu punctul 

IPO17.2 

Obligatoriu 

5 
Ultimul raport financiar  

 

Copie confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului; 

Obligatoriu 

8 Declaraţia privind conduita etică şi 

neimplicarea în practici frauduloase şi 

de corupere  

 

Original, formularele secțiunii 

F 3.4 din Documentația 

standard 

Obligatoriu 

9 
Oferta 

Original, formularele secțiunii 

3 si 4 din Documentația 

standard 

Obligatoriu 

 
Documente facultative, 

prezentate obligatoriu numai la 

solicitarea lor ulterioară: 

 La solicitare 

1 Certificat care confirmă neaplicarea 

sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă 

de funcţionarii Participantului  

– eliberat de Ministerul 

Afacerilor Interne, care reflectă 

informaţia despre neaplicarea 

sancţiunilor penale pe 

parcursul ultimilor 3 ani 

La solicitare 

2 
Certificat care confirmă neaplicarea 

sancţiunilor administrative şi 

– original – eliberat de 

Participant, care reflectă 

La solicitare 
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disciplinare faţă de funcţionarii 

Participantului  

informaţia despre neaplicarea 

sancţiunilor administrative şi 

disciplinare pe parcursul 

ultimilor 3 ani; 

 

3 
Certificat care confirmă modalitatea şi 

criteriile de calculare a preţului –  

original – eliberat de 

Participant; 

La solicitare 

4 Copia standardelor de referinţă pentru 

mărfurile şi serviciile propuse,  

confirmată prin semnătura şi 

ştampila Participantului 

La solicitare 

5 Recomandaţii  – original La solicitare 

 

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 

contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: 

Denumirea autorităţii contractante: Agenția ”Moldsilva”  

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124 

Tel: 022 27 23 06 

Fax: 022 27 73 45 

E-mail: msilva@moldsilva.gov.md  

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Radu Grosu, consultant, serviciul juridic 

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: www. moldsilva.gov.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. 

 

22. 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, 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: ora 10
00

, (cu reducerea termenului la 15 zile) 

- pe: 11 septembrie 2018 

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 

procedurii negociate: ____________________________________________________  

 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante 

şi locul concret de depunere a ofertelor] mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124, 

anticamera Agenția ”Moldsilva” 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 

asiste la deschiderea ofertelor. 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat 

mailto:msilva@moldsilva.gov.md
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26. Garanția pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1% în formă de:  

- Garanție bancară sau 

- Transfer bancar. 

Plata prin transfer se va efectua în adresa Agenției ”Moldsilva”, cu nota “Garanția pentru ofertă la 

procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:  

MF-TT Chișinău, bugetul de stat, Agenţia «Moldsilva» 

c/f 1006601000255 

c/b TREZMD2X 

cod IBAN MD17TRPCCC518430B00028AA 

relaţii la tel. 022 27 23 06, 022 27 73 45 

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte 

procentual din preţul contractului adjudecat]: 5%. 

 

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]- nu se cere 

a) Nu se cere. 

b) Societate pe acţiuni 

c) Societate cu răspundere limitată 

d) Altele ____________________________________________________________________ 

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

 

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. 

 

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 1300,0 mii lei. 

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 
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CARACTERISTICI TEHNICE ALE BUNURILOR SOLICITATE 

 

N/o Denumirea/caracteristici tehnice 

Cantitatea 

(buc.) 

1. Autoturism: 

Anul producției- 2018; 

Tipul caroseriei – Universal; 

Culoarea – nuante închise ; 

Forma motorului – minim 4 cilindri, în rind; 

Tractiune – 4x4; 

Capacitatea motorului - 1900-2000 cm3; 

Transmisie: automata minim 5 trepte 

Nr. de uşi – 5; 

Norme de poluare min EURO IV; 

Volumul rezervorului de combustibil min– 60 litri; 

Puterea (c.p.) = minim 150; 

Tip combustibil – Benzina; 

Consum de combustibil, L/100 km maxim- 

oraş/mixt/extraurban – 10,5/8,5/7,0; 

Dimensiuni: Lungime/lăţime/înălţime (mm) minim- 4470,1840,1650 

Jante aliaj uşor/anvelope de vară – 4 buc., 

Grilă radiator cu inserţie cromată 

Proiectoare pentru ceaţă; 

Apărătoare noroi față/spate 

ABS + EBD  

6 airbag- uri 

Servodirecţie electrică  

Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic 

Volan si schimbator viteze - piele 

Comenzi audio pe volan 

Sistem Bluetooth, Hands free 

Cruise Control automat  

Senzori de parcare spate  

Cheie pliabilă, alarmă, imobilizator motor 

Închidere centralizată cu telecomanda 

Oglinzi laterale acţionate electric, încălzite, în culoarea caroseriei 

Geamuri electrice faţă /spate 

Radio+CD+MP3+AUX+USB (6 difuzoare) 

Aer condiționat automat 

Reglarea scaunelor din spate 

Termen de garanție – minim 5 ani sau 100 mii km. 

Termen de livrare – 60 de zile 
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Cerințe obligatorii: 

 Furnizorul este dealer oficial al autoturismelor prezentate în ofertă; 

 Documente ce atestă că furnizorul deține centru de deservire tehnică autorizat de către producător. 

 

 


