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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)  

2. IDNO: 1006601003359 

3. Tip procedură achiziție: licitaţie deschisă 

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată:  nu se aplică 

5. Obiectul achiziției: autoturism 

6. Cod CPV: 34110000-1 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării autoturismului conform 

necesităţilor  Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI) (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018. 

 

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget propriu 

8. Modalităţi de plată: în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea actului de predare-

primire și eliberarea facturii fiscale 

  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 

procedura de achiziție licitaţie deschisă privind livrarea următorului bun: 

 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or/lucrărilor 

solicitate 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

 

1 

 

3411000

0-1 

 

autoturism 

 

unitate 

 

1 
 

Cernite solicitate 

 

Forma caroseriei: sedan sau hatchback 

Numărul de locuri: 5 

Lungimea automobilului (mm): 4850-

5000 

Lățimea  automobilului fără oglinzi 

(mm) max:  1850                                                                                

Baza de roti (mm) min.: 2800 

Clearens (mm) min.: 160 

Capacitate portbagaj in forma standard 

(l) min.: 600 

Capacitate portbagaj cu scaunele 

coborâte (l) min.: 1700 

Motorizare (dm3)/ tip combustibil: 2.0 

min. / benzina cu turbocompresor 

Cutia de viteza: automata 6 trepte min 

Norme de poluare, min.: Euro 6 

Puterea (CP) min.: 220 

Cuplu maxim (Nm) min.: 350 

Consum extra urban (l/100km) 

maximum: 5.5 

Consum mixt (l/100km) maximum: 6.5 

Capacitatea rezervorului (l) minimum: 

65 

Viteza maxima km/h, min.: 230 

Accelerare 0-100 km/h, sec, max.: 7.0 

Tracțiune: faţă 

Culoarea caroseriei: negru metalizat 
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Garanţia: 4 ani sau 100000 km, 12 ani de 

coroziune 

Termen de livrare: 60 zile 

An fabricație: 2018 / automobil nou 

 

Dotări 

 

 ESC, ABS, DSC sau 

echivalentul 

 Jante aliaj ușor R17 min. 

 Sistem activ de prevenire a 

multiplelor coliziuni in urma impactelor 

 Airbag șofer si airbag pasager 

cu opțiune dezactivare airbag pasager,  

Airbag-uri laterale pentru cap fata si 

spate 

 Deblocarea automată a ușilor si 

activarea luminilor de avarie în caz de 

impact 

 Pachet drumuri rele, incl. garda 

la sol mărită și protecție motorul carter 

 3 centuri de siguranța în trei 

puncte pentru pasagerii spate 

 Imobilizator electronic 

 Frâna de parcare electrica 

 Închidere centralizata cu 

telecomanda 

 Geamuri electrica fata si spate 

cu funcție siguranța, cu protecție raze 

ultraviolet 

 Oglinzi laterale pliabile si 

încălzite electric, cu efect antiorbire, 

semnalizatoare laterale integrate 

 Roata de rezerva din otel  

 Bancheta spate rabatabila 

fracționat 60:40 

 Sistem electronic de control al 

suspensiei 

 Senzori parcare spate, incl. 

camera spate 

 Duze stropitoare parbriz 

încălzite 

 Volan multifuncţional (comenzi 

radio si telefon)  

 Lumini de siguranță în 

capitonajul ușilor fata si spate 

 Pregătire radio minim 8 

difuzoare 

 Condiționare automatizata 

electronică a aerului în 2 zone 

 Bi-XENON faruri cu lumini de 

zi LED incl. sistem spălare faruri, 

asistent de lumina – senzor de lumina 

 Faruri ceata fata cu funcție de 

pornire la întoarcerea volanului 

 Sistem ecologic Start/Stop  

 Sistem de acces in mașina fără 

cheie, incl butonul start-stop de pornire a 

motorului 

 Cotieră centrală față cu 

compartiment de depozitare  

 BLUETOOTH si sistem 

multimedia cu ecran tactil; 

 Iluminare interior cu LED, 

pentru uși, picioare, parasolare  
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 Computer de bord cu displei 

color  

 Reglaj electric scaun șofer 

inclusiv suport lombar electric, memorie 

scaun șofer 

 Cruiz Control  

 Sistem de control in pneuri a 

presiunii 

 Încălzire scaune față  

 Blocuri optice spate si fata LED 

 

      

 

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate. 

10. Tipul contractului: vânzare-cumpărare 

11. Termenul și condițiile de livrare solicitat (durata contractului): până la 2 luni 

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 48 luni 

13.  Locul livrare a produsului:  

mun. Chișinău,  bd.  Stefan Cel Mare şi Sfânt 134 B 

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă  

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: preţul cel mai scăzut  

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - 

economic, precum şi ponderile lor:  nu se aplică 

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit 

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului:  nu se aplică 

19. Documentele/cerinţele de calificare/ selecție pentru operatorii economici includ 

următoarele:  
Nr. 

d/o 

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

cerinţei: 

Obligativitatea 

1 Oferta Original. Confirmat cu semnătura și 

ștampila participantului. 

Da 

2 Garanția pentru Ofertă Original  Da 

3 Neimplicarea în practici frauduloase și de 

corupere 

Original. Confirmat prin semnătura și 

ștampila participantului. (F 3.4). 

Da 

4 Decizia de înregistrare a întreprinderii Copie. Confirmat prin semnătura și 

ștampila participantului. Emisă de 

Agenţia Servicii Publice  

 

Da 

5 Licența de activitate/ autorizație (după caz) Copie. Confirmat prin semnătura și 

ștampila participantului. 

Da 

6 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor. 

copie – eliberat de Serviciul Fiscal de 

Stat (valabilitatea certificatului - 

conform cerinţelor legislaţiei); 

Confirmat prin semnătura și 

ștampila participantului 

Da 

7 Prezentarea de informaţii privind capacitatea 

tehnică și experiența specifică 

Formularului (F 3.3) în original, cu 

anexarea copiilor confirmate prin 

semnătura și ștampila participantului, 

a actelor doveditoare conţinând 

valori, perioade de livrare/prestare, 

beneficiari, indiferent dacă aceştia 

din urmă sunt autorităţi contractante 

sau clienţi privaţi. 

Da 

8 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 din 

Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 

Original cu semnătura şi ştampila 

ofertantului Declaraţie pe proprie 

Da 
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răspundere, completată în 

conformitate cu Formularul (F 3.5). 

9 Specificații tehnice F4.1 Original, cu semnătura şi ştampila 

ofertantului 

Da 

10 Specificaţii de preț F4.2 Original, cu semnătura şi ştampila 

ofertantului 

Da 

11 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca 

deţinătoare de cont, confirmată 

prin semnătura şi ştampila 

ofertantului; 

Da 

12 Certificat de origine a bunurilor Copie. Confirmat prin semnătura și 

ștampila participantului 

Da 

13 Ultimul Raport Financiar (anul 2017) Copie. Confirmat prin semnătura și 

ștampila participantului. 

Da 

14 Prezentarea de dovezi privind conformitatea 

produselor, identificată prin referire la 

specificații sau standard relevante 

Certificat de conformitate sau 

declarație de conformitate eliberat de 

un organism de certificare acreditat. 

Da 

15 Documentul ce atestă că furnizorul deține 

centru de deservire tehnică autorizat de către 

producător. 

Copie. Confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei 

participantului. 

Da 

16 Document ce atestă faptul că furnizorul este 

dealer oficial al autoturismelor prezentate în 

ofertă. 

Copie. Confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei 

participantului. 

Da 

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 

contractantă şi a se familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai 

jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante:  Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 

b) Adresa: mun. Chișinău,  bd.  Stefan Cel Mare şi Sfânt 134 B 

c) Tel: 022 251 309 

d) Fax: 022 222 885 

e) E-mail: office@anrceti.md 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Iurie GASNAŞ, secretar 

Setul de documente poate fi obținut 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).  

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: anrceti.md 

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune 

cererea de participare în conformitate cu art. 32 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice. 

21. 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, sigilat şi 

ştampilat, urmează a fi prezentate: 

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat licitaţia 

deschisă: 
- până la orele: 10.00   

- pe: 05 octombrie 2018. 

 Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: mun. Chișinău,  bd.  Stefan Cel Mare şi 

Sfânt 134 B , bir. 410 

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 

asiste la deschiderea ofertelor. 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba română  
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25. Garanția pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 % în formă de:  

- Transfer bancar. 

Plata prin transfer se va efectua în adresa Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura 

de achiziție nr. 448/18 din 14 septembrie 2018”, conform următoarelor detalii:  

(a) beneficiarul plăţii: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei (ANRCETI);  

(b) codul fiscal/IDNO: 1006601003359 

(c) datele bancare: BC”Moldova-Agroindbank” SA, filiala nr.3 Chisinau 

                              IBAN:   MD28AG000000022512975876 

                              BIC:  AGRNMD2X877 

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte 

procentual din preţul contractului adjudecat]: 5%. 

 

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere. 

 

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția 

Națională de Soluționarea Contestațiilor. 

 

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. 

 

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 500 000 lei  
 

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Marian POCAZNOI                L.Ș. 




