
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Achiziționarea automobilelor.Obiectul achiziției:
34100000-8Cod 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.:  89  din  18.11.2016.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea automobilelor."
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
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
1.00Bucată1.1 Automobil Forma caroseriei Universal sau

Hatchback
Culoarea caroseriei Metalizat de
nuante inchise
Numărul de locuri 5
Lungimea automobilului (mm) min
4860
Inaltimea automobilului (mm). min
1460
Lățimea  automobilului fara oglinzi
(mm) max
1860
Baza de roti (mm) min.  2840
Clearens (mm) min. 160
Capacitate portbagaj in forma
standard (l) min. 600
Capacitate portbagaj cu scaunele
coborite (l) min. 1700
Motorizare (dm3)/ tip combustibil
2.0 – 2.5 / benzină cu
turbocompresor
Cutia de viteza automata 6 trepte
min
Norme de poluare, min. Euro 6
Puterea (CP) min. 280
Cuplu maxim (Nm) min. 350
Consum extra urban (l/100km)
maximum 6.0
Consum urban (l/100km) maximum
8.9
Consum mixt (l/100km) maximum
7.1
Capacitatea rezervorului (l)
minimum 65
Viteza maxima km/h, min. 250
Accelerare 0-100 km/h, sec, max.
6.0
Tracțiune Integrala 4x4
Dotări minimale
ESC ,ABS, DSC sau echivalentul
Acționare electrică a ușii
porbagajului
Jante aliaj usor  R17-R18
Sistem activ de prevenire a
multiplelor coleziuni in urma

34110000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Automobil impactelor
Airbag sofer si airbag pasager cu
optiune deactivare airbag pasager,
Airbag-uri laterale fata
Deblocarea automată a ușilor si
activarea luminilor de avarie în caz
de impact
Pachet drumuri rele, incl. garda la
sol marită și protectie motorul
carter
3 centuri de siguranta in trei puncte
pentru pasagerii spate
Imobilizator electronic
Frina de parcare electrica
Inchidere centralizata cu
telecomanda
Geamuri electrica fata si spate cu
functie siguranta si confort
Oglinzi laterale pliabile si incalzite
electric cu efect antiorbire,
semnalizatoare laterale integrate
Roata de rezerva din otel normala
Bancheta spate rabatabila fractionat
60:40
Asistent de lumina – senzor de
lumina
Senzori parcare față/spate
Duze stropitoare parbriz incalzite
Volan multifuncţional (comenzi
radio si telefon) îmbrăcat în piele
Lumini de siguranță în capitonajul
ușilor fata
Pregatire radio minim 12 difuzoare
Condiționare automatizata
electronică a aerului în 3 zone
Parbriz incalzit electric
Bi-XENON faruri cu lumini de zi
LED incl. sistem spalare faruri
Faruri ceata fata cu functie
Cornering
Sistem ecologic Start/Stop
Sistem acces keyless incl butonul
start-stop de pornire a motorului
Camera spate
Cotieră centrală față cu
compartiment de depozitare
BLUETOOTH si sistem
multimedia cu ecran tactil si
navigatie;
Iluminare interior cu LED, pentru
usi, picioare
Tonare intensiva a geamurilor spate
Computer de bord cu displei color
Reglaj electric scaune pasageri față
inclusiv suport lombar electric, cu
memorie scaun sofer
Portbagaj cu deschidere electrica
handsfree
Cruiz Control adaptiv
Sistem de control in pneuri a
presiunii
Vopsea metalizata
Încalzire scaune față si spate
inclusive  ventilare scaune faţă
Senzor oglinzi exterioare pentru
unghiuri moarte

34110000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Automobil Sistem de control oboseală șofer
Blocuri optice spate si fata LED
Geamuri cu protectie de UV
Garanţia 4 ani sau 100000 km, 12
ani de coroziune
Termen de livrare 10 zile
An fabricatie 2016 / automobil nou
Set adițional roți de iarnă (4 buc.)

34110000-1

2 Automobil
1.00Bucată2.1 Automobil Forma caroseriei Universal sau

Hatchback
Culoarea caroseriei Metalizat de
nuante inchise
Numărul de locuri 5
Lungimea automobilului (mm) min
4860
Inaltimea automobilului (mm). min
1460
Lățimea  automobilului fara oglinzi
(mm) max 1860
Baza de roti (mm) min.  2840
Clearens (mm) min. 160
Capacitate portbagaj in forma
standard (l) min. 600
Capacitate portbagaj cu scaunele
coborite (l) min. 1700
Motorizare (dm3)/ tip combustibil
1.4 – 1.6 / benzină cu
turbocompresor
Cutia de viteza automata 6 trepte
min
Norme de poluare, min. Euro 6
Puterea (CP) min. 150
Cuplu maxim (Nm) min. 250
Consum extra urban (l/100km)
maximum 4.7
Consum urban (l/100km) maximum
7.4
Consum mixt (l/100km) maximum
5.7
Capacitatea rezervorului (l)
minimum 65
Viteza maxima km/h, min. 220
Accelerare 0-100 km/h, sec, max.
8.8
Tracțiune Fata
Dotări minimale
ESC ,ABS, DSC sau echivalentul
Jante aliaj usor  R17-R18
Sistem activ de prevenire a
multiplelor coleziuni in urma
impactelor
Airbag sofer si airbag pasager cu
optiune deactivare airbag pasager,
Airbag-uri laterale fata
Deblocarea automată a ușilor si
activarea luminilor de avarie în caz
de impact
Pachet drumuri rele, incl. garda la
sol marită și protectie motorul
carter
3 centuri de siguranta in trei puncte
pentru pasagerii spate
Imobilizator electronic
Frina de parcare electrica
Inchidere centralizata cu

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 Automobil telecomanda
Geamuri electrica fata si spate cu
functie siguranta si confort
Oglinzi laterale incalzite electric,
semnalizatoare laterale integrate
Roata de rezerva din otel normala
Bancheta spate rabatabila fractionat
60:40
Asistent de lumina – senzor de
lumina
Senzori parcare spate
Duze stropitoare parbriz incalzite
Volan multifuncţional (comenzi
radio si telefon) în piele
Lumini de siguranță în capitonajul
ușilor fata
Pregatire radio minim 8 difuzoare
Condiționare automatizata
electronică a aerului în 2 zone
Parbriz incalzit electric
Bi-XENON faruri cu lumini de zi
LED incl. sistem spalare faruri
Faruri ceata fata
Sistem ecologic Start/Stop
Cotieră centrală față cu
compartiment de depozitare
BLUETOOTH si sistem
multimedia cu ecran tactil;
Computer de bord
Vopsea metalizata
Încalzire scaune spate inclusive
Geamuri cu protectie de UV
Garanţia 4 ani sau 100000 km, 12
ani de coroziune
Termen de livrare 10 zile
An fabricatie 2016 / automobil nou
Set adițional roți de iarnă (4 buc.)

34110000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În 15 zile după inregistrarea contractului de către Agenția Achiziții Publice și Trezorăria de Stat
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 Da

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 Oferta - Specificații de preț (F4.2) confirmată prin semnătura şi stampila Participantului Da
6 Formular informativ despre ofertant (F3.3) confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului Da
7 Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras (copie) emis de Camera Înregistrării de Stat;

confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
Da

8 Autorizare de la producător privind dreptul de a
comercializa automobilul prezentat în ofertă pe piața
Republici Moldova

(copie) confirmată prin semnătura şi stampila
Participantului

Da

9 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantulu

Da

10 Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2) original Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

11 Certificat de efectuare regulată a plăţii
impozitelorcontribuţiilor

(copia) eliberat de Inspectoratul Fiscal- confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului

Da

12 Ultimul raport financiar (copie) confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului Da
13 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea

înpractici frauduloase şi de corupere (F3.4)
confirmată prin semnătura și ștampila Participantului Da

14 Specificaţii tehnice (F4.1) confirmat prin semnătura și ștampila Prticipantului Da
15 DECLARAŢIE privind situaţia personală aoperatorului

economic (F3.5)
confirmat prin semnătura și ștampila Prticipantului Da

16 Certificat de conformitate, cu traducere autentificată in limba de stat Da
17 Centre de deservire tehnică  în Republica Moldova să conțină: adresa  (telefon de contact) Da
18 Scrisoare de recomandare din partea a cel puțin 2

agenti economici cărora le-au fost livrate bunuri
similare pe perioada ultimilor  doi ani.

confirmată prin semnătură și ștampilă Beneficiarului 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: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162
Tel.: lilia.dumitras@maia.gov.md022210408 ,  Fax: 022210072 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Dumitraș Lilia, șef Serviciu logistică și achiziţii publice

Setul de documente poate fi procurat 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) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601000059
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: MD70TRPBAA142310A001

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

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: 08.12.2016 10:00
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162pe 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

08.12.2016 10:00la:
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162pe 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.
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Conducătorul grupului de lucru: UȘURELU Iurie


