
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/03122 13.07.2018din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Achiziționarea accesoriilor pentru tractoare conform necesităților DGC a Primăriei mun.
BălțiObiectul achiziției:
34390000-7Cod 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.:  55  din  13.07.2018.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea accesoriilor pentru tractoare conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 Achiziționarea accesoriilor pentru tractoare
conform necesităților DGC a Primăriei
mun. Bălți

1.00Bucată1.1 Remorcă Compatibil cu tractorul existent
MTZ 320
Tip - semiremorcă
Număr de axe - 1
Sistem de frînare - pneumatică
Capacitate de transport - nu mai
puțin de 2500 kg
Capacitatea corpului - nu mai puțin
de 2,5 m3
Viteza de transportare - nu mai
mare de 25 km/oră
Descărcare - trei părți
Masa - nu mai mare de 3300 kg

34390000-7

1.00Bucată1.2 Mașină de udat pe baza remorcii Compatibil cu tractorul existent
MTZ 320
Număr de axe - 1
Cu sistem de frînare
Capacitate de transport - nu mai
puțin de 3000 kg
Capacitatea rezervorului - nu mai
puțin de 2,5 m3
Lățime de udare - nu mai puțin de
10 m
Masa - nu mai mare de 4100 kg

34390000-7

1.00Bucată1.3 Perie rotativă pentru curățire Compatibil cu tractorul existent
MTZ 320
Lățimea de lucru - nu mai puțin de
130 cm
Diametru periei - 550 +/- 20mm
Viteza de lucru - nu mai puțin de 10
km/oră
Viteza de transportare - nu mai
mare de 20 km/oră
Unghiul de lucru - nu mai puțin de
30 grade
Masa - nu mai mare de 235 kg

34390000-7

1.00Bucată1.4 Perie rotativă pentru curățire Compatibil cu tractorul existent
MTZ 82.1
Lățimea de lucru - nu mai puțin de
180 cm

34390000-7
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.4 Perie rotativă pentru curățire Diametru periei - 550 +/- 20mm
Viteza de lucru - nu mai puțin de 10
km/oră
Viteza de transportare - nu mai
mare de 35 km/oră
Unghiul de lucru - nu mai puțin de
30 grade
Masa - nu mai mare de 270 kg

34390000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de maxim 60 zile lucrătoare din data înregistrării contractului la Trezorerie;
la adresa: ÎM ”ATSV Bălți”, str.Moscovei,19
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 Oferta (specificația tehnică și de preț) Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si
stampilei participantului, conform anexei.

Da

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

Da

3 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau
extras

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului;

Da

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

Da

5 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

6 Autorizația de funcționare / Licența de activitate în conformitate cu prevederile legale din RM; Copie
confirmată prin ștampilă și semnătura participantului.

Da

7 Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în
practici flauduloase și de corupere

conform formularului (F 3.4) ,confirmată prin
semnătura și ștampila participantului

Da

8 Declarația privind situația personală a operatorului conform formularului (F 3.5), confirmată prin
semnătura și ștampila participantului

Da

9 Experiență similară - minim 3 ani copii de contracte de achiziție a bunurilor similare în
sumă egală sau mai mare de 225 500,00 lei, confirmată
prin ştampila şi semnătura participantului.

Da

10 Garanția pentru ofertă 1% Original, garanție bancară sau transfer pe contul
autorității contractante

Da

11 Garanţia de bună execuţie a contractului 15% (la
semnarea contractului)

(emisă de o bancă comercială) conform formularului
F3.6. Termenul de prezentare a garanției bancare -
maxim 10 zile din momentul semnării contractului.

Da

12 Termen de garanție pentru bunurile livrate - minim 1
an

declarație Da

13 Declarație pe proprie răspundere La livrare bunurile vor fi însoțite de: Declarația vamală
(în cazul livrării bunurilor de peste hotarele RM),
certificat de origine a bunurilor, certificat de
conformitate

Da

14 Prospecte, imagini, desene tehnice Participanții vor prezenta prospecte din care să reiasă
caracteristicile tehnice a bunurilor.

Da

15 Declarație pe proprie răspundere 1.Livrarea și transportarea bunurilor se va efectua din
contul agentului economic cîștigător la adresa:
mun.Bălți, str.Moscovei, 19
2.Termenul de livrare - 60 zile lucrătoare din data
înregistrării contractului la Trezoreria de Stat

Da

16 Notă 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 Suma planificată în bugetul local 225 500,00 lei cu TVA Nu

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
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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: CEREMUŞ LILIANA, Șef al Serviciului Achiziții 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: 23.07.2018 10:00
Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1,  biroul 250, et.IIpe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

23.07.2018 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
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: ŞMULSCHII GHENADIE


