CAIET DE SARCINI
1. Autoritatea contractantă: Fundatia Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT
2. Denumirea beneficiarului final: Primăria satului Borogani, Primăria satului Domulgeni, Primaria comunei Pelivan, Primăria comunei Rispeni,
Primăria satului Dezghingea, Primăria Valea Perjei
3. Obiectul achiziționării: Vehicule pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere
4. CPV 34144000-8 - Autovehicule cu utilizare specială
*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”.
nr.
d/o
1.

Cod CPV

Denumirea
bunurilor

34144000- Vehicule
8
pentru
colectarea și
transportarea
deșeurilor
menajere

Unitatea
de
Cantitatea
Specificarea tehnică deplină solicitată
masura
Buc.
6
- Vehicul pentru colectare și transportare a deseurilor menajere solide cu incarcărea din
spate, pentru containere standart EN 840
- Cu posibilitatea de incarcare manuala a deseurilor.
- Cu posibilitatea transportării deșeurilor în camioane de colectare a deșeurilor cu mare
capacitate, inclusiv deșeuri sortate (plastic,hirtie,stecla).
- Dispozitivul de incarcare sa fie corespunzator pentru a goli containerele de 120-1100 L.
- Sarcină utilă (capacitate de încărcare a deșeurilor) – max 23 m.c.
- Lungimea automobilului max-10500 mm
- Latimea automobilului (mm)max-2550.
- Inaltimea(mm) max-3700.
- Puterea motorului 150-370c.p.

- Combustibil motorină
- Cutia de viteza mecanica
- Mărime anvelope – min R20
- Sistem video control spate, panou de control inzestrat cu butoane illuminate pentru
echipamentul de incarcare, functii de control regim de avariere.
- Automobil nou
- Termen de livrare maxim 60 de zile.
- Perioada de garanție nu mai putin de 36 luni luni pe șasiu, 24 luni pe utilaj

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice
și funcționale superioare celor specificate. Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante
pentru performanțele produsului ofertat.
Produsul va fi livrat în termen maxim de 60 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și
documentația standard. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.
Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.
Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului (din
terminalul vamal bunul va fi însoțit de comun cu reprezentanți ai Beneficiarului), în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita
cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru:

Matthias

Digitally signed by Morgner Matthias
Date: 2022.06.17 12:29:27 CEST
Reason: ______________________
MoldSign Signature
Morgner
Location: Moldova

