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

nr. 17/00521 17.02.2017din

Denumirea autorităţii contractante: Consiliul raional  Telenești
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

AutoturismeObiectul achiziției:
34110000-1Cod 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.:  14  din  17.02.2017.
În scopul achiziţionării "Autoturisme"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

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 Autoturism de serviciu
1.00Bucată1.1 Autoturism de serviciu TIP CAROSERIE- Sedan

CAPACITATEA CILINDRICA A
MOTORULUI-800-900 cm3 (cu
turbocompresor)
CARBURANT- benzina
CUTIE DE VITEZE-manuala, min.
5+1 trepte
TRACŢIUNE-fata
NIVEL DE DEPOLUARE-Euro 6
NUMĂR DE LOCURI-5
PUTERE MAXIMĂ MOTOR-min.
90 cp
DIRECŢIE-asistata hidraulic
ROTI-R15
SISTEM DE FRÂNARE- cu
antiblocare a roţilor (ABS) si
distribuţia forţei de frînare
CONSUM CARBURANT
urban: max. 6 L./100km, extra-
urban: max. 5,0 L /100km
CAPACITATE REZERVOR –
min. 50 L.
VOLUM PORTBAGAJ min. 500
L.
ROATA DE REZERVA - de
mărime normala
GARDA LA SOL-min. 145 mm
PROTECŢIE MOTOR-Scut de
metal sau plastic
- Sistem control dinamic traiectorie
(ESP/ESC)
- Sistem reglare forţa de tracţiune
(ASR/TCS)
-ABS
- Sistem de monitorizare a presiunii
in pneuri
- 2 airbag-uri frontale si 2 airbag-uri
laterale pentru şofer si pasager fata
- imobilizator electronic
- HSA (asistenta la pornire in
rampa)
- Computer de bord
- Sistem Stop-Start si functie Eco-
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Autoturism de serviciu mode
- Faruri de zi cu LED
- Proiectoare de ceata
- Aer conditionat manual
- Inchidere centralizata cu
telecomanda pe cheie
- Volan reglabil pe inaltime
- Scaun sofer cu reglaj pe inaltime
- Geamuri electrice fata/spate
- Radio cu CD, MP3, USB,
Bluetooth
CULOARE – Argintiu metalizat
GARANŢIE : min. 3 ani cu limita
100000 km
ANUL FABRICAŢIEI – 2017
Automobil NOU

34110000-1

2 Autoturism de teren
1.00Bucată2.1 Autoturism de teren TIP CAROSERIE- Automobil de

teren
CAPACITATEA CILINDRICA A
MOTORULUI-1500-1600 cm3
CARBURANT- benzina
CUTIE DE VITEZE-manuala, min.
6+1 trepte
TRACŢIUNE-4X4 (integrală)
NIVEL DE DEPOLUARE-Euro 6
NUMĂR DE LOCURI-5
PUTERE MAXIMĂ MOTOR-min.
110 cp
DIRECŢIE-asistata (hidraulica)
ROTI-R16 jante oțel
SISTEM DE FRÂNARE- Față-
discuri ventilate; Spate- tamburi
CONSUM CARBURANT
urban: max. 8,0 L./100km, extra-
urban: max. 6,3 L /100km
CAPACITATE REZERVOR –
min. 50 L.
MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ
- max.1900 kg.
DIMENSIUNI AUTOMOBIL –
lungime: 4300mm-4400 mm,
lățime: 1800mm- 2000mm
VOLUMUL PORTBAGAJ –
min.400L. (fără bancheta spate
rabatată)
ROATA DE REZERVA - de
mărime normala
GARDA LA SOL-min. 205 mm
PROTECŢIE MOTOR-Scut de
metal;
- Sisteme antipatinare și control al
traiectoriei (ASR+ESP);
- Asistență la pornirea în rampă
(HAS);
-ABS cu distribuirea forței de
frînare (EBD) și asistență la
frînarea de urgență (EBA);
- Sistem de monitorizare a presiunii
in pneuri;
-Închidere centralizată cu
telecomandă;
-Giamuri electrice față/spate;
-Computer de bord;
-Funcție Stop-Start;

34110000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată2.1 Autoturism de teren -Aer condiționat manual;
-Radio CD MP3 4X15W cu satelit
de comandă pe volan, priză Jach,
USB, Bluetooth
SIGURANŢA PASIVA
- 5 centuri de siguranţa
- Airbaguri laterale fața
SISTEM ANTIFURT
- imobilizator electronic
CULOARE – Alba nemetalizat
GARANŢIE : min. 3 ani cu limita
100000 km
ANUL FABRICAŢIEI – 2017
Automobil NOU
SUPLIMENTAR- Girofar cu
cromatică albastră/roșie cu
instalare, incluzind dispozitiv de
avertizare luminoasă și sonoră.

34110000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
timp  de  30 zile  după înregistararea darii de  seama  la AAP
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
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

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/decizie de înregistrare  a întreprinderii/Extras
din  registrul  de  stat  al persoanelor  juridice

copie confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii
participantului.

Da

6 certificat de atribuire a  contului  bancar copie  - eliberat de banca deținătoare de cont
,confirmată prin aplicarea  ștampilei și semnăturii
participantului

Da

7 Date despre  participant original  confirmată prin aplicarea  ștampilei și
semnăturii participantului

Da

8 Autorizație  de  funcționare copie confirmată prin aplicarea  ștampilei și semnăturii
participantului

Da

9 Certificat  de  efectuare  sistematică a
plății,impozitelor ,contribuțiilor eliberat  de
Inspectoratul Fiscal

 copie- eliberat  de  Inspectoratul Fiscal,  confirmată
prin aplicarea  ștampilei și semnăturii participantului

Da

10 Lista  fondatorilor  operatorului  economic original  confirmată prin aplicarea  ștampilei și
semnăturii participantului

Da

11 Oferta original - confirmată prin aplicarea  ștampilei și
semnăturii participantului

Da

12 Garanția  pentru  ofertă original -  emisă  de o  bancă  comercială 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: Consiliul raional  Telenești
Adresa: str. 31 August  nr. 9,  or. Telenești
Tel.: consiliul@gmail.com025823357 ,  Fax: 025823360 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ZARA VIORICA, Specialist principal Direcția Economie

Setul de documente poate fi primit la adresa: Consiliul  raional  Telenești.
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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: 10.03.2017 10:00
str. 31 August  nr. 9,  or. Teleneștipe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

10.03.2017 10:00la:
str. 31 August  nr. 9,  or. Teleneștipe adresa:

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

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: MANOLI DIANA


