ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 18/03353 din 29.09.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

Compania Națională de Asigurări în Medicină
Licitaţie publică
achiziționarea autoturismelor
34110000-1

Data publicării anunțului de intenție: 27.02.2018

și numărul BAP 17

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 77 din 29.09.2018.
În scopul achiziţionării "achiziționarea autoturismelor"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1
1.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Autoturism
34110000-1 autoturism

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

2.00 Cerinte solicitate
Forma caroseriei Hatchback sau
Universal,
Culoarea caroseriei Alba,
Numărul de locuri 5,
Lungimea automobilului (mm) min
4480,
Inaltimea automobilului (mm). min
1460,
Lățimea automobilului fara oglinzi
(mm) max
1700,
Baza de roti (mm) min. 2600,
Clearens (mm) min. 160,
Capacitate portbagaj in forma
standard (l) min. 550,
Capacitate portbagaj cu scaunele
coborite (l) min. 1490,
Motorizare (dm3)/ tip combustibil,
Min. 1.6 / benzină,
Cutia de viteza Manuala in 5
trepte min,
Norme de poluare Min.Euro 5,
Puterea (CP) min. 110 ,
Cuplu maxim (Nm) min. 150,
Consum extra urban (l/100km)
maximum 5.0
Consum urban (l/100km) maximum
8.0,
Consum mixt (l/100km) maximum
6.0,
Capacitatea rezervorului (l)
minimum 55,
Tracțiune Fata
Dotări minimale
Centuri de sigurantă în 3 puncte
pentru toti pasagerii, fată-reglabile
pe înăltime si cu pretensionare,
Radio cu 4 difuzoare cu ecran tactil
cu intrare USB&SD Card Reader,
Pachet drumuri grele (garda la sol
mărită, protecție motor șsi cutie de
viteze),
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Nr. d/o
1.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

34110000-1 autoturism

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
2.00 Airbag sofer si pasager fată,
Reglarea distantei de iluminat,
Întreruperea alimentării cu
carburant în caz de impact,
Scaun sofer reglabil vertical. Suport
vestă reflectorizantă sub scaun sofer
Iinstalatie aer conditionat, reglaj
manual,
Sistem recirculare aer cu filtru
polen,
Banchetă spate cu spătar rabatabil
divizat,
Priză 12V în consola mediană,
Geamuri fată si spate electrice,
ESP si ABS (sau echivalentul),
Iluminare portbagaj/ habitaclu cu
senzor pentru toate ușile,
Roată de rezervă otel dimensiune
intraga,
Imobilizator electronic,
Avertizare sonoră faruri aprinse,
Stergător parbriz cu reglarea
timpului de stergere.
A treia lampă de stop,
Faruri halogen cu reglarea
unghiului de iluminare din salon,
Jante aliaj R15-R16,
Carcase oglinzi exterioare si
mânere de culoarea caroseriei,
Calculator de bord,
Volan cu trei spite reglabil vertical
si axial din piele,
Consolă mediană cu suport pahar,
4 tetiere reglabile pe înălțime,
Pachet accesorii – triunghi, vesta
reflectorizanta, trusa medicala,
stingator,
Covoraşe salon cauciuc sau textil,
Faruri anticeată fata / spate,
Închidere centralizată cu
telecomandă ,
Oglinzi reglabile electric si
încălzite,
Garanţia 4 ani sau 100000 km, 12
ani de coroziune,
Termen de livrare maxim 90 de
zile de la semnarea contractului,
Anul fabricatie Min. 2017 /
automobil nou

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
termen 90 zile de la aprobarea contractului
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1
2

Denumirea documentului/cerinței
Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Cerințe suplimentare față de document

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F3.4)
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
stabilit
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va

Obligativitatea
Da
Da
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Nr. d/o

3
4
5

6

7

8

9
10

11
12

13
14

15

16

17

18

19
20

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional
Actul care atestă dreptul de a livra
Licența de activitate/Autorizație de funcționare- copie
bunuri/lucrări/servicii
confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de Nu se cere
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Prezentarea de dovezi privind conformitatea
Nu se cere
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante
Demonstrarea experienței operatorului economic în
Declarație privind experiența similară conform
domeniul de activitate aferent obiectului contractului Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
ce urmează a fi atribuit
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)
Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le echipamentul necesar pentru îndeplinirea
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce corespunzătoare a contractului conform Formularului
urmează a fi atribuit
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la Declarație pe proprie răspundere conform
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Formularului (se va indica)
Legea nr. 131 din 03.07.2015
Oferta
Original
Informații generale despre ofertant
Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (3.3) confirmat prin aplicarea semnăturii
și ștampilei Participantului pe fiecare pagină.
Raportul financiar
pentru anul 2017 - copie confirmată prin semnătura şi
ştampila candidatului
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
Declarație privind personalul de specialitate propus
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului pentru implementarea contractului conform Formularul
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care (se va indica)
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)
Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor ani, se vor anexa actele justicative copie-confirmată
şi/sau serviciilor similare
prin semnătura și ștampila candidatului
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
Nu se cere
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Specificaţia de preţ
Se completează Formular F4.2 - original, confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului pe
fiecare pagină.
Specificaţia tehnică
Se completează Formular F4.1 - original, confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului pe
fiecare pagină.
Garanția pentru ofertă
Formular nr. 3.2/ordin de plată - original/copie,
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului pe fiecare pagină.
Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public original/copie,eliberat de Inspectoratul Fiscalnational
confirmat prin aplicarea semnăturii olografe şi
ştampilei participantului.
Descrierea tehnică sau pașaportul tehnic
copie-confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului pe fiecare pagină
Document confirmativ emis de producătorii
copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
automobilelor, care atestă faptul că participanții la
umede a participantului, iar în cazul în care scrisoarea
licitație dețin centre de deservire tehnică
dată este perfectată într-o limbă străină acst document
trebuie să fie însoțit de o traducere

Obligativitatea

Da
Nu
Nu

Nu

Nu

Da

Da
Da

Da
Nu

Nu
Nu

Da

Da

Da

Da

Da
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: Compania Națională de Asigurări în Medicină
Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46
Tel.: 0 22 780 240 0 22 780 , Fax:

0 22 222 032

, E-mail: galina.pruteanu@cnam.gov.md
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295
Numele şi funcţia persoanei responsabile: PRUTEANU Galina, Specialist coordonator DALSI
Setul de documente poate fi primit la adresa: null.
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:
29.10.2018 11:00
pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
29.10.2018 11:00
pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46
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.

Conducătorul grupului de lucru:

STICI Daniel

