
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la p r o c e d u r a  d e  ach iz i ţ ie  p u b lică  de tip L I C I T A Ţ I E  P U B L I C Ă  

nr. 18 /04 25 6  din 2 1 .0 9 .2 0 1 8

D e n u m ir e a  a u tor ită ţ i i  c o n tra c ta n te :  
T ip  p r o c e d u r ă  achiziţie:

O b iec tu l  achiziţie i:

C od  C P V :

Prim ăria Leova 
Licitaţie publică
A utospecială pentru colectarea şi com pactarea D M S.A chiziţionarea autospecială în cadrul 
proiectului pentru dezvoltare Program ul N aţiunilor U nite pentru Dezvoltare, taxa TVA
(zero).
34140000-0

D ata  pu b lică r i i  a n u n ţu lu i  de  in ten ţ ie :  Nu e specificată

A ceastă invitaţie la procedura de achiziţie este urm area anunţului de participare publicat în Buletinul A chiziţiilor Publice 
Nr.: 74 din 21.09.2018.
în  sc ul a hiziti ” "  "Autospecială Pentru colectarea şi compactarea DM S.Achiziţionarea autospecială în cadrul proiectului 

pentru dezvoltare Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, taxa TVA (zero). "
conform necesităţilor autorităţii contractante (în continuare -  Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanţelor

C um p ărătoru l  invită operator i i  econ om ic i interesaţi ,  care îi pot satisface  necesităţi le ,  să partic ipe  la procedura  privind  
l ivrarea /p restarea /executarea  u rm ătoa re lo r  Bunuri:

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Unitatea de 
măsura Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

1 Auto specială pentru colectarea  
compactarea deşeurilor 16 m3

1.1 34140000-0 1.2Cerinte generale Bucată 1.00 Incarcarea gunoiului prin spate
1.2 34140000-0 1.3 M otor Bucată 1.00 Capacitatea (greutateac) de 

incarcare a tom beronului sa fie de 
la ; 140,240,360,660,770,1000 kg.

1.3 34140000-0 1.4 Cutie de viteze Bucată 1.00 V olum ul benei (capacitatea 
încărcării de gunoi a m aşinei) 10-14 
m3

1.4 34140000-0 1.5 Cabina Bucată 1.00 masa totala a masinei nu mai mult 
de 22 tone
masa neto; nu mai m ult de 11,7
tone
m odel axe; 6x4 sau 6x2

1.5 34140000-0 1.6 sistem de frinare Bucată 1.00 anul fabricării; 2010-2012
1.6 34140000-0 1.7 suspensia Bucată 1.00 Kilom etri parcurşi; 100000 - 170000
1.7 34140000-0 1.8 Sistem de direcţie Bucată 1.00 motor; a)dizeli clasificare Euro 5- 

Euro 6
b) consum  m ixt = 20-22 litre
c)puterea; 200-220 c/putere

1.8 34140000-0 1.9 Echipam ent de com pactare Bucată 1.00 starea tehnica ;ulei schim bat 
recent;ule i+ filtre(dovadă) 

estetica buna 
tehnica buna plus

garanţia 6 luni
sistem a centralizata

autom ata de
cauciucuri uzura 

m axim a de 50%
sistem de frinare; pe 

discuri + pastile
1.9 34140000-0 10.Sistem hidraulic Bucată 1.00 Dotări; a)tapograf

b)cam era de luat veden spate
c)radio+casetofon
d) jirofaruri galbene

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale:

pe parcursul anului 2018 
DDP - Franco destinaţie văm uit
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Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 N eim plicarea în practici frauduloase şi dc corupere D eclaraţie pe proprie răspundere conform  
(Form ularului 3.7)

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conform itate 
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este 
stabilit

C ertificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras 
din Registrul de Stat al persoanelor jurid ice - copie, 
confirm ată prin aplicarea sem năturii şi ştampilei 
ofertantului O peratorul econom ic nerezident va 
prezenta docum ente din ţara de origine care dovedesc 
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct 
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra 
bunuri/lucrări/servicii

Copie -  confirm ată prin sem nătura şi ştam pila 
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de 
resurse creditare sau alte m ijloace financiare (suma)

N u se cere
1 Nu

5 Prezentarea de dovezi privind conform itatea 
produselor, identificată prin referire la specificaţii sau 
standard relevante

Nu se cere Nu

6 D em onstrarea experienţei operatorului econom ic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit

D eclaraţie privind experienţa sim ilară conform  
Form ularului (se va indica) sau Declaraţie privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate conform Form ularului (se va indica)

Nu

7 D em onstrarea accesului la infrastructura/m ijloacele 
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le 
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce 
urmează a fi atribuit

D eclaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipam entul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform  Form ularului 
(se va indica) şi D ocum ente care atestă faptul că 
operatorul econom ic se află în posesia utilajelor, 
instalaţiilor şi/sau echipam entelor indicate de 
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare 
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

8 N eîncadrarea în  situaţiile ce determ ină excluderea de la 
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din 
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere conform 
(Form ularului 3.6)

Da

9 Oferta Original Da
10 Inform aţii generale despre ofertant Form ularul inform ativ despre ofertant conform  

Form ularului (se va indica)
Da

11 Raportul financiar Copie -  confirm ată prin sem nătura şi ştam pila 
candidatului

Da

12 D em onstrarea accesului la personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului 
ce urm ează a fi atribuit (personalul de specialitate care 
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

D eclaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru im plem entarea contractului conform  Form ularul 
(se va indica)

Nu

13 M inim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor 
si/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 V aloarea m inim ă (sum a) a unui contract individual 
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (num ărul de 
ani)

N u se cere Nu

15 scrisoare de înaentare O riginal.C onfirm at prin aplicarea sem năturii şi 
ştam pilei participantului, (from ulalul 3.1)

Da

16 îm puternicirea O riginal.Confirm at prin aplicare.(form ularul 3.2) Da
17 Garanţia pentru ofertă. O riginal.C onfirm at prin aplicarea sem năturii şi 

ştam pilei.(form ularul 3.4)
Da

18 Graficul de executare O riginal.C onfirm at prin aplicarea sem năturii şi 
ştam pilei participantului.(form ularul 3.5)

Da

19 Certificat de efectuare sistem atică a plăţii im pozitilor, 
contribuţiilor eliberate de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirm at prin aplicarea sem năturii şi ştampilei 
participantului

Da

20 Licenţa de activitate C opie.Confirm at prin aplicarea sem năturii şi 
ştampilei participantului.

Da

21 Inform aţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă 
de alţi participanţi

O riginal.confirm at prin aplicarea sem năturii şi 
ştampilei participantului.(form ularul 3.9)

Da

Informaţie Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine inform aţie suplim entară de la autoritatea contractantă şi fam iliariza cu cerinţele docum entelor 
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

D enum irea autorităţii contractante: Primaria Leova
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Adresa: Primaria Leova
Tel.: 026323129 , Fax: 026322206 , E-mail: li liana.prim2010@mail.ru
N um ele şi funcţia persoanei responsabile: ŢU R C A N U  LILIANA, specialist

Setul de documente poate fi prim it la adresa: Primaria Leova.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urm ează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denum irii, adresei, num ărului telefonului de contact şi numelui persoanei îm puternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerinţa dată NU se referă la ofertanţii care s-au înregistrat la procedură şi au accesat docum entele în cadrul 
SIA Registrul de Stat al A chiziţiilor Publice.

întocmirea ofertelor:
O ferta  şi docum ente le  de ca lifica re  so lic ita te  în to cm ite  clar, fără co rec tă ri, cu n u m ăr şi da tă  de ieş ire , cu sem nătu ra  persoanei
responsab ile , puse în  p lic , s ig ila te  şi ş tam p ila te , u rm ează  a fi p rezen ta te  

p în ă la : 10.10.2018 10:00
pe adresa: Primaria Leova

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin m ijloace electronice a m em brilor grupului de lucru al autorităţii contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 10.10.2018 10:00
pe adresa: Primaria Leova

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

Garanţie bancară

în  valoare de 1%

Contractul intră sub incidenţa A cordului O M C - Da

Conţinutul prezentei Invitaţii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat "REGISTRUL  
DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Invitaţiei, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului dc lucru: G Ă R G Ă U N  VITALIE
H -

mailto:liliana.prim2010@mail.ru

