Formularul GL 2

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea bunurilor
Vehicule pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere
COD CPV 34144000-8
Licitație deschisă

*Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului de implicare civică în guvernarea
locală “MĂ IMPLIC”, implementat de către Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT, cu
suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliului
Federal al Confederației Elvețiene, în baza Anexei nr. 3 la Acordurile de grant nr. 01 din 24 februarie 2022;
nr. 04 și 05 din 23 martie 2022; nr. 08 și 09 din 30 martie 2022 și nr. 23 din 31 mai 2022 „GHID DE
ACHIZIȚII”.
Conform prevederilor punctului 2.6. al Ghidului prenotat „Bunurile produse în Republica Belarus și în
Federația Rusă nu sunt eligibile în cadrul achizițiilor realizate de către APL în contextul implementării
proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC” în vederea achiziționării bunurilor și
serviciilor prevăzute în Anexa 2 a Acordului de Grant”.
1.

Denumirea autorității contractante: Fundatia Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT

2.

IDNO: 1020620001626

3.

Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 34

4.

Numărul de telefon: +373 22 212 053, +373 22 212 056

5.

Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: info@int.skat.ch

6.

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația
de atribuire: info@int.skat.ch, www.civic.md

7.
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Skat Consulting Ltd (Skat)
reprezintă o companie independentă de consultanță și un centru de resurse, care lucrează în domeniul
cooperării pentru dezvoltare și al ajutorului umanitar în țările în tranziție și în curs de dezvoltare.
8.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
Unitatea
Specificarea tehnică
Valoarea
nr.
Denumirea bunurilor/
de
Cantitatea
deplină solicitată,
estimată fără
d/o
serviciilor
măsură
Standarde de referință
TVA
Vehicul pentru
colectarea și
conform caietului de
1
transportarea
buc.
1
sarcini
deșeurilor menajere
(Primăria Borogani)
Vehicul pentru
conform caietului de
2
colectarea și
buc.
1
sarcini
transportarea

deșeurilor menajere
(Primăria Domulgeni)
Vehicul pentru
colectarea și
3
transportarea
deșeurilor menajere
(Primăria Pelivan)
Vehicul pentru
colectarea și
4
transportarea
deșeurilor menajere
(Primăria Risipeni)
Vehicul pentru
colectarea și
5
transportarea
deșeurilor menajere
(Primaria Dezghingea)
Vehicul pentru
colectarea și
6
transportarea
deșeurilor menajere
(Primăria Valea Perjei)
Valoarea estimativă totală

buc.

1

conform caietului de
sarcini

buc.

1

conform caietului de
sarcini

buc.

1

conform caietului de
sarcini

buc.

1

conform caietului de
sarcini
00000,00

9.

În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

10.

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
a) Pentru un singur lot;
b) Pentru mai multe loturi;
c) Pentru toate loturile;
d) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant______________

11.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12.

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Bunurile vor fi livrate în termen de maxim
60 (șaizeci) zile după semnarea contractului.

13.

Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

14.

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):
Criteriile de calificare și
nr.
Mod de demonstrare a îndeplinirii
Nivel minim/
de selecție (Descrierea
d/o
criteriului/cerinței:
Obligativitatea
criteriului/cerinței)
1 Cerere de participare
Conform modelului, autentificat în mod
Obligatoriu
corespunzător de ofertant
2 Formularul ofertei
Conform modelului, autentificat în mod
Obligatoriu
corespunzător de ofertant
3 Garanția pentru ofertă
Conform modelului, autentificat în mod
Obligatoriu
corespunzător de ofertant. Garanția pentru ofertă

4

Specificații tehnice

5

Specificația de preț

6

Formular informativ
despre ofertant
Declarație de conduită
etică
Dovada înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate cu
prevederile legale din ţara
în care ofertantul este
stabilit
Certificat de efectuare
sistematica a plaților
impozitelor, contribuțiilor
Deservire tehnică,
asigurarea cu piese

7
8

9
10

11

va constitui nu mai puțin de 1 % din valoarea
ofertei fără TVA
Conform modelului, autentificat în mod
corespunzător de ofertant. Specificațiile tehnice
trebuie să corespundă minimului solicitat de
autoritatea contractantă în caietul de sarcini.
Conform modelului, autentificat în mod
corespunzător de ofertant
Conform modelului, autentificat în mod
corespunzător de ofertant
Conform modelului, autentificat în mod
corespunzător de ofertant
Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice – copie, confirmata prin
aplicarea semnaturii electronice
Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal,
confirmata prin semnatura si stampila
participantului
ofertantul va prezenta dovezi privind capacitatea
de a asigura deservirea tehnică necesară şi piese
de schimb pe toată durata de funcţionare a
produsului, stabilită în documentele normative sau
declarată de către producător ori convenită de părţi

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Certificate de conformitate

15.

Garanția pentru ofertă, după caz scrisoare de garanție bancara, cuantumul 1%

16.

Garanția de bună execuție a contractului, după caz Nu se aplica, cuantumul ___.

17.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
•

•

Opțional

Autoritatea Contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Confederației Elvețiene privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, semnat la
Chișinău la 20 septembrie 2001, ratificat prin Legea nr.789/2001 și intrat în vigoare la 30 ianuarie
2002” și în conformitate cu prevederile HG nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților
fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care
cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” va aplica cota zero
la TVA la bunurile, serviciile și lucrările contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota zero
TVA;
Beneficiari ai autospecialelor achiziționate vor fi 6 APL după cum urmează:
1. Primăria satului Borogani – lot 1,
2. Primăria satului Domulgeni – lot 2,
3. Primaria comunei Pelivan – lot 3,
4. Primăria comunei Rispeni – lot 4,
5. Primăria satului Dezghingea – lot 5,
6. Primăria Valea Perjei - lot 6
Bunurile achiziționate vor fi transmise direct APL-urilor beneficiare menționate mai sus!

7.

Ofertele se prezintă în valuta MDL

8.

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

9.

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor: Nu se aplică
nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea %

10.

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 8 iulie 2022, ora 14.00

11.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: MD-2012, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 34

12.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

13.

Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 34
Ofertele întârziate vor fi respinse.

14.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

15.

Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba de stat

16.

Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat: de Agenția Elvețiană
pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care acționează prin intermediul Oficiului Elvețian de
Cooperare/Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova: “Mă Implic”
– Proiect de implicare civică în guvernarea locală.
Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Grupul de lucru al Autorităţii contractante
mun.Chisinau, str. Al.Mateevici 34
CF 1020620001626
IBAN MD22MO2251ASV60297277100
BC „MOBIASBANCĂ – OTP GROUP” S.A.
Codul băncii: MOBBMD22
Telefon: +373 22 212 053, +373 22 212 056
E-mail: info@int.skat.ch

17.

Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01 iulie 2022, ora 13.00

Conducătorul grupului de lucru: Matthias

Digitally signed by Morgner Matthias
Date: 2022.07.01 18:44:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Morgner
Location: Moldova

.

