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

nr. 17/01598 26.05.2017din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

(PROCEDURĂ REPETATĂ) Achiziționarea echipamentului rutier (utilaj pentru
întreținerea drumurilor) conform necesităților Primăriei mun.BălțiObiectul achiziției:
34920000-2Cod 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.:  42  din  26.05.2017.

În scopul achiziţionării "(PROCEDURĂ  REPETATĂ)  Achiziționarea  echipamentului  rutier  (utilaj  pentru  întreținerea
drumurilor)  conform  necesităților  Primăriei  mun.Bălți"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

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 Echipament rutier
1.00Bucată1.1 Maşină de aruncat asfalt cu parcurs Caracteristicile tehnice a marfei

(bunului):
Anul de producere nu mai vechi de
2007, motoore lucrate nu mai mult
de 5500.
Motor: Putere – 129,0 kW, tip
motor – diesel, masa totală – 18100
kg.
Indicatori de expluatare: lăţime de
lucru – 2,55 – 5,0 m, volum
buncher – 6,5 m3, raza de rotaţie –
1,4 m, viteza maximă de lucru cu
sapa de asfalt – 78,0 m/min., viteza
maxima de lucru – 18,0 km pe oră,
lăţime minimă de lucru – 1,83 m,
Înălţime descărcare din basculantă
– 545,0 mm, lăţime sub bena
basculantă – 3,2 m.
Mărimi: Lungime cu sapa de asfalt
de mărime maximală – 6,8 m,
înălţime maximă – 3,84 m, lăţime
de exploatare a maşinii – 3,31 m,
înălţime de transport – 2,82 m,
lăţime de transport cu buncherele
ridicate şi sapa de asfalt – 2,72 m,
lăţime de transport cu buncherele
ridicate fără sapa de asfalt – 2,5 m.
Volum rezervor – 291,0 ltr.
Sapa de asfalt – AS – 4251
Tip încălzitor – electric
Masa cu încălzitor electric – 3730
kg.
Caracteristici expluataţionale:
lăţime standart de lucru – 2,55 – 5
m., reglaj strat de depunere al
asfaltului – de la +5% pînă la -3%,
tip de încălzire – electric, frecvenţa
maximală de compactare – 1700
rot/min, frecvenţa maximală de
vibrare – 3000 vib/min, lăţime
minimală de lucru – 2,55 m.

43312300-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Maşină de aruncat asfalt cu parcurs Mărimi: înălţime – 1,9 m, lungime
maximă – 2,27 m, lăţime maximă –
2,73 m, lăţime minimă – 2,55 m,
grosime plită sapă – 15,0 mm,
lăţime plita sapă – 400,0 mm.

43312300-6

1.00Bucată1.2 Compactor  cu parcurs Caracteristicile tehnice a mărfii
(bunului):
Tip motor – diesel
Anul de producere nu mai vechi de
2005
Putere motor – 14,7 kWt
Gabarite – 2,08x0,94x1,735 m
Viteza – 8 km/oră
Masa compactor – 1500 kg
Greutate maximală pe axa din faţă –
850 kg
Greutatea maximală pe axa din
spate – 850 kg
Lăţime de lucru – 0,88 m.
Diametru roată – 0,575 m.

43315000-4

1.00Bucată1.3 Compactor cu parcurs Caracteristicile tehnice a mărfii
(bunului):
Tip motor – diesel
Anul de producere nu mai vechi de
2002
Putere motor – 33 kWt
Gabarite – 2,94x1,34x3,05 m
Masa compactor – 4500 kg

43315000-4

1.00Bucată1.4 Incărcător frontal cu parcurs Caracteristicile tehnice a mărfii
(bunului):
Anul de producere nu mai vechi de
anul 2010, motoore lucrate nu mai
mult de 2340
Capacitate de ridicare – 680 – 725
kg
Masa totală – 2641 kg
Model de motor – 3024 CT
Tip motor – diesel
Putere motor – 42 kWt, 56,3 c.p.
Diametru cilindru/ deplasare piston
– 84/100
Viteza maximă – 13 km/oră
Mărimi:
Clirens – 195 mm
Gabarite – 3233x1525x1950 mm
Înălţime maximală a fixării cauşului
– 3709 mm
Înălţime descărcare – 2169 mm
Raza de întoarcere – 1940 mm
Tip şasiu – pe roţi
Utilaj de lucru:
Freza, căuş.

34144710-8

1.00Bucată1.5 Buldoexcavator nou Caracteristicile tehnice a mărfii
(bunului):
Puterea netă – 74,5kW
Greutatea operaţională nominală –
8399 kg
Greutatea operaţională maximă –
11000 kg
Capacitate – 1m3
Lăţime – 2406 mm

34920000-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.5 Buldoexcavator nou Capacitate de ridicare la înălţimea
maximă – 3817 kg
Forţa de rupere la ridicare – 54,8
kN
Forţa de rupere la înclinare – 54,8
kN
Capacitatea limită de încărcare la
punctul de rupere – 6627 kg
Înălţime maximă la bolţul de
articulaţie – 3497 mm
Unghi de descărcare la înălţimea
maximă – 45o
Înălţimea de descărcare la unghiul
maxim – 2796 mm
Distanţă de descărcare la unghiul
maxim – 805 mm
Rotirea maximă în spate a cupei la
nivelul solului – 38o
Adîncimea de săpare – 61 mm
Unghi maxim de nivelare – 114o
Distanţa de la grilaj la cuţitul cupei,
poziţie de deplasare cu încărcătură
– 1467 mm
Înălţime maximă de funcţionare –
4394 mm
Greutate cupă (fără dinţi sau furci)
– 427,5 kg
Adîncime maximă de săpare SAE –
4278 mm
Adîncime de săpare, nivel maxim al
producătorului – 4775 mm
Adîncime de săpare bază plană de
2,400 mm – 3893 mm
Adîncime de săpare, bază plană de
600 mm – 4235 mm
Adîncime de săpăre, bază plană de
600 mm, valoarea producătorului –
4748 mm
Raza de acţiune de la linia centrală
a punţii spate la sol – 6739 mm
Rază de acţiune de la pivotul de
rotire la sol – 5649 mm
Înălţime maximă de funcţionare –
5691 mm
Înălţime de încărcare – 4016 mm
Raza de acţiune pentru încărcare –
1669 mm
Unghi de rotire – 180o
Rotaţia cupei – 205o
Lăţimea generală stabilizator –
2352 mm
Forţa de săpare a cupei – 63,44 kN
Forţa de săpare a balansierului –
42,8 kN
Buldoexcavatorul este dotat cu
Sistem hidraulic suplimentar pentru
instalarea accesoriilor (ciocan
hidraulic, foreză etc.)

34920000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen pînă la 60 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat
DDP - Franco destinație vămuit
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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 Nu

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 confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului, conform formularului (F 3.1)

Da

6 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau
extras

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

7 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,
contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

9 Ultimul raport financiar copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

10 Formularul informativ despre ofertant confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului, conform formularului (F 3.3)

Da

11 Specificația tehnică (F4.1) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

12 Specificații de preț (F4.2) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

13 Declarație pentru termenul de garanție a bunurilor minim - 1 an sau 1000 motoore; original confirmat prin
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;

Notă: Perioada de garanție va începe de la data
încheierii procesului verbal de recepție la punerea în
funcțiune.

Da

14 Livrarea și transportarea se va face din contul
operatorului economic cîștigător

la adresa: mun.Bălți, str.Decebal,126 - Scrisoare de
confirmare cu aplicarea ștampilei umede și semnatura
participantului.

Da

15 Notă Ofertanții vor prezenta prospecte, imagini, fotografii
ale bunurilor oferite din care să reiasă caracteristicile
tehnice și proprietățile lor.
Echipamentul rutier second-hand va avea un aspect
estetic plăcut și va fi intr-o stare bună, fără rugină.
Tehnica livrată/furnizată va fi lipsită de orice altă
informație (informație de tip reclamă), doar strict
informația fabricii producătoare de acest bun.

Da

16 Notă Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri
separate care vor conţine „propunerea tehnică” şi
„propunerea financiară”.Oferta, scrisă, semnată şi,
după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu
cerinţele expuse în documentația de atribuire.
Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte
mijloace electronice.

Da

17 Garanția pentru ofertă original, conform modelului formularului (F 3.2),
garanție bancară sau transfer pe contul autorității
contractante

Da

18 Garanţia de bună execuţie a contractului (la semnarea
contractului)

(emisă de o bancă comercială) conform formularului
F3.6

Da

19 Notă (pentru utilaj second-hand) Prezentarea informației veridice a controlului de
evidență a motoorelor cu anexarea pozelor
(foto/imagini).

Da

20 Acte de înregistrare pentru utilaj second-hand sau
declarație pe propria răspundere

tehnica să fie înregistrată pe teritoriul Republicii
Moldova și să fie prezentate certificatele de
înmatriculare, revizia tehnică și asigurarea RCA –

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

copii confirmate prin semnătura și ștampila
operatorului economic

21 Declarația pe propria răspundere privind neimplicarea
mijlocului de transport în accidente rutiere (pentru
utilaj second-hand)

original, cu aplicarea semnături și a ștampilei
ofertantultui

Da

22 Declarația pe propria răspundere privind faptul că
mijlocul de transport nu este grevat cu gaj (pentru
utilaj second-hand)

original, cu aplicarea semnături și a ștampilei
ofertantultui

Da

23 Declarație pe proprie răspundere (pentru utilaj second-
hand)

Prestatorul se obligă să scoată de la evidență tehnica,
cu ulterioara transmitere a actelor către beneficiar și
livrarea va fi ulterior efectuată din contul operatorului
economic cîștigător  la adresa: Î.M. “DRCD Bălți”,
str.Decebal, 126, mun. Bălți, Republica Moldova.

Da

24 Declarație privind deservirea în perioada de garanție original, cu aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului:

1. Perioada de intervențiuni pentru defecțiuni
accidentale maxim 5 zile de la notificarea acestuia.
Garanția va fi asigurată atît pentru piesele de schimb
cît și pentru manopera aferentă înlocuirii acestora.

Da

25 Raportul de evaluare pentru bunurile mobile (second-
hand)

copia raportului de evaluare realizat de un evaluator
independent, cu semnătura și ștampila ofertantului în
original

Da

26 Declarație privind instruirea personalului original, cu aplicarea semnăturii și ștampilei;

1. În momentul punerii în funcțiune a echipamentului
rutier, se va oferi de către ofertant, în mod gratuit,
asistența tehnică și instruirea personalului (desemnat
de către autoritatea contractantă), explicația tuturor
caracteristicilor tehnice și funcționale ale
echipamentelor. Instruirea personalului pentru
deservirea echipamentului rutier se face pe cheltuiala
furnizorului.
2.După punerea în funcțiune se vor efectua teste pentru
verificarea funcționării tuturor echipamentelor în
sarcină, verificarea caracteristicilor tehnice solicitate.

Da

27 Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent
ce confirmă calitatea bunurilor oferite (pentru utilaj
nou)

Eliberat de Organismul Național de Verificare a
conformității produselor, copia originalului confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului
Acte confirmate despre corespunderea bunurilor
standartelor ISO 9001 : 2008 (pentru utilaj nou)

Da

28 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere

Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului.

Da

29 Lista fondatorilor operatorului economic Copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de
Stat (valabilitatea extrasului nu va depăși 3 luni din
ziua eliberării) confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

30 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5).

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: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Tel.: serviciulachizitiipublice@mail.ru023154623 ,  Fax: 023154623 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ŢARANU ANA, inspector de specialitate al Serviciului Achiziții Publice

Setul de documente poate  fi  primit  la  adresa:  Republica  Moldova,  mun.  Bălţi,  piața  Independenţei,  1,   biroul  250,  et.II  sau
http://balti.md/anunturi-2/.

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.
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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: 15.06.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1,  biroul 250, et.IIpe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 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

15.06.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.IIIpe adresa:

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

Garanție bancară
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: BABII LEONID


