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

nr. 18/03541 29.09.2018din

Denumirea autorităţii contractante: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Unitate de transportObiectul achiziției:
34144000-8Cod 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.:  77  din  29.09.2018.
În scopul achiziţionării "Unitate de transport "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Surse speciale

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 Unitate de transport
1.00Bucată1.1 Unitate de transport34100000-8

2 Automobil operațional de teren
25.00Bucată2.1 Automobil operațional de teren Caracteristici de bază:

- Tipul caroseriei: SUV
- Tracţiune: 4x4
- Combustibil: motorină
- Volum / cilindree: min. 1451 cm3
- Puterea motorului: min.114 CP
- Norma de poluare: Euro VI
- Stop & Start / Energy Smart
Management: DA
- Viteza maximă: min. 175 km/h
- Cutie de viteză: manuală
- Consum maxim : urban max 5,01
l/100 km,
                               mixt max 4,8
l/100 km,
                               extraurban max
4,6 l/100km.
- Capacitate rezervor: min. 50 l.
- Sistem de asistență consum redus,
mod ECO: DA
- Tip sistem direcție: Asistată
electric
- Sistem de frânare: A.B.S + E.B.D.
+ A.F.U (sau analogic)
- Sistem de control: E.B.S + A.S.R.
+ H.S.A. (sau analogic)
- Lungime, mm: max. 4350
- Lăţimea totală cu retrovizoare,
mm: max. 2055
- Garda la sol, mm: minim 207
- Ampatament, mm : minim 2600
- Înălţimea cu bare de pavilion,
mm: max. 1700
- Volum portbagaj (litri): min. 410
- Computer de bord: consum,
temperatură, parcurs
- Faruri anti-ceață
- Senzori de lumină: DA
- Închidere centralizată cu
telecomandă
- Geamuri manipulare electrică

34100000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

25.00Bucată2.1 Automobil operațional de teren față/spate
- Aer condiționat: reglare manuală
sau automată
- Asistență de pornire în rampă: DA
- Scut protecție motor
- Airbag frontal şofer / pasager
- Airbag-uri laterale faţă şofer şi
pasager
- Tetiere faţă reglabile pe înălţime
- Tapițerie interioară culoare
închisă
- Senzori acustici asistență parcare
spate: DA
- Pneuri: min. R16 "
Caracteristici suplimentare:
 - Nuanţa caroseriei: albă
 - Termen de garanţie min 3 ani
(sau 100 000 km)
 - Anul producerii: 2018 (automobil
nou)
- Set suplimentar din 4 anvelope de
iarnă
- Trusă medicală
- Triunghi reflectorizant
- Covorașe auto (pentru
compartiment față și spate): set
cauciuc + set covorașe textile
- Apărătoare de noroi
- Disponibilitatea operatorului de
conectare a dispozitivelor modulare
după livrare, fără pierderea
garanției (stație radio, sistem
comenzi rampă, camere video)
- Disponibilitatea operatorului de a
participa, după caz, la reutilare sau
de transmitere a dreptului de
intervenție în structura unității de
transport, conform necesităților
Poliției, altei companii, cu
menținerea garanției.

34100000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
 din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, pînă la data de 21.12.2018.
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 Formularul informativ despre ofertant F3.3 original - confirmat prin semnătura și ștampila
participantului;

Da

2 Formularul ofertei F3.1 original - confirmat prin semnătura și ștampila
participantului;

Da

3 Garanţia pentru ofertă F3.2 original - confirmat prin semnătura și ștampila
participantului;

Da

4 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și
extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice -
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional.

Da

5 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului;

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

6 Certificat de efectuare regulată a
plăţiiimpozitelor,contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului;

Da

7 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F.3.4)

Da

8 Declaraţia privind situaţia personală a operatorului
economic conform formularului (F.3.5)

original - confirmat prin semnătura și ștampila
participantului;

Da

9 Rechizite bancare original-confirmat prin semnătura și ștampila
participantului.

Da

10 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarația privind situația principală a operatorului
economic conform Formuralui (F3.5);

Da

11 Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică a
automobilului;

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului;

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: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Tel.: logistica@igp.gov.md022868265 022868262 ,  Fax: 000000 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: GANDRABUR VIOREL, Șef al SAL al IGP

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: 22.10.2018 14:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1 Elena Corduneanu 022868066pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 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

22.10.2018 14:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1pe 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.

Conducătorul grupului de lucru: GANDRABUR VIOREL


