
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 

PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE 
 

privind achiziționarea: Unități de transport pentru asigurarea transportului public de 

pasageri în mun. Hîncești. 
(se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție: Licitație Deschisă 
                                                          (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: Primăria municipiului Hîncești 
2. IDNO: 1007601004054 

3. Adresa: mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132 

4. Numărul de telefon/fax: 026923286,026924198/fax:026923286 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: 
municipiulhincesti@gmail.com, oleseatonu27@gmail.com  și primariahincesti.md. 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la 
documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 
SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 

mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate a administrației publice 
locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor şi soluţionarea 
problemelor colectivităţilor locale. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii 
de proiectare/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea bunurilor/ 

serviciilor 

Unitatea

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 

  

Lotul 1 Unități de 
transport pentru 

asigurarea transportului 

public de pasageri în 

mun. Hîncești 

   

 

 
34100000

-8 
Unitate de transpot buc. 4 

Cerințe tehnice: 
Tipul caroseriei – 

microbuz transport 

pasageri 

Culoarea caroseriei – 

Alb și/sau sur și/sau 
albastru 

Numărul de locuri 

min. – 17 

Lungimea 

automobilului (mm)  

min. – 6700 

Inaltimea 

automobilului (mm) 

min. – 2700 

Lățimea 

1333333,00 



automobilului fără 

oglinzi (mm) min. – 

2100 

Motorizare (cm3)/tip 

combustibil min. – 

2100 cm3 

Combustibil – Diesel 

Cutia de viteza - 

manuală, 6+1 trepte 

Norme de poluare – 

Euro 5 și/sau Euro 6 

Puterea (kW/CP) 

min. – 92 

(kW)/125PS 

Tip injecție – injecție 
direct, aspirare turbo 

Cuplu maxim (Nm) 

min. – 340 

Capacitatea 

rezervorului (l) min.-

70 

Tracțiune pe punte – 

spate, cu roți duble 

spate 

Pneuri – conform 

recomandărilor 
producătorului 
pentru masa 

maximal autorizată 

Roată de rezervă – de 

dimensiuni normale 

amplasată și fixată în 
exterior 

Jante de oțel R16 

Oglinzi laterale 

retractabile electric 

Sistem antiblocare 

roți la frînare ABS cu 

asistența la frînare de 

urgență 

Sistemul de control al 

Traectoriei – ESP sau 

analogic 

Asistență de pornire 

în pantă HLA 

Servodirecție 

Airbag șofer și 
pasager 

Sistem de blocare 

centralizată a ușilor 
Închidere centralizată 

la cheie 

Imobilizator 

electronic 

Volan 

multifuncțional, 
reglabil înălțime, 
adâncime 

Priză față 12 V:  1 

Sistem audio :Radio, 



Bluetooth, conexiune 

USB, 4 difuzoare 

Iluminare interior 

compartiment șofer 
/pasager 

Oglinzi retrovizoare, 

reglabile electric și 
încălzite 

Lămpi semnalizare 

laterale incluse în 

oglinzi 

Geamuri fată 
acționate electric 

Ștergătoare față 

Faruri hologen 

Faruri ceață față și 
spate 

Reglaj faruri 

Sistem de aer 

condiționat, 
compartiment șofer și 
compartiment 

pasageri 

Cruise control 

(opțional) 
Centuri de siguranță 

în 3 puncte ( 

compartiment șofer) 
și pentru toate 
scaunele pasager. 

Scaun șofer cu cotieră 
reglabil longitudinal 

și pe înălțime 

Tetieră scaun șofer și 
pasageri reglabile 

Ușa culisantă pe 
dreapta 

Treapta acționată 
electric la ușa 
culisantă, dreapta 

Mâner pentru 

facilitarea accesului 

în salon 

Geamuri laterale 

fumurii pentru 

compartimentul 

pasageri 

Două uși spate cu 
geamuri fumurii și 
ștergătoare  
Caracteristici 

suplimentare: 

Nuanţa caroseriei: 
alba 

Set cric/chei roți 
Anul producerii : 

max. 2014 

Parcursul (km) - până   
250.000km 

Trapă electrică 



(pentru aerisire și 
ieșire de urgență) 

Valoarea estimativă totală (inclusiv TVA) 
1333333,00 

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă 
este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________ 

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 

 Pentru un singur lot; 
Pentru mai multe loturi; 

Pentru toate loturile; 

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____ 

 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: __________ nu se admite _ 
                                                                                                               (indicați se admite sau nu se admite) 

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de 30 zile la înregistrarea 
contractului. 

13. Termenul de valabilitate a contractului:_31.03.2022_ 

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____nu___     (indicați da sau 
nu) 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al 
unor acte administrative (după caz):  
_____________________________________________________________________ 

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

16. 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 (DUAE, documentație):  
Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de selecție 

(Descrierea criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 
Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

 Oferta 
Cerere de participare (anexa nr. 7); 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8);.  

Propunerea tehnică – conform anexei 

nr. 22; 

Propunerea financiară- conform 

anexei nr. 23; 

Obligatoriu 

 Garanția pentru ofertă - prin scrisoare de garanție bancară 
(anexa nr. 9) 

sau 

- prin transfer la contul autorităţii 
contractante, conform 

următoarelor date bancare: 

Beneficiarul plăţii: Primăria mun. 
Hînceşti 

Denumirea Băncii: Ministerul 
Finanţelor Trezorăria regională 

Obligatoriu 



Centru 

Codul fiscal: 1007601004054 

Contul de decontare: 

MD52TRPCEE518410A00769AA 

Contul trezorerial: TREZMD2X 

Contul bancar: 

MD52TRPCEE518410A00769AA 

Trezoreria regională: Centru 

cu nota “Pentru setul documentelor de 

atribuire” sau “Pentru garanţia pentru 
ofertă la procedura de achiziție 
publică nr. ____ din _______”.  

Notă!!!Se prezintă dovada depunerii 
garanției în cazul depunerii 
garanției sub formă de transfer pe 
contul autorității contractante. 

 DUAE Elctronic SIA RSAP Obligatoriu 

17. Garanția pentru ofertă, după caz în lei moldovenești, cuantumul - 1% din valoarea 

estimată a ofertei, fără taxa pe valoarea adăugată 

18. Garanția de bună execuție a contractului în lei moldovenești - formă de garanţie 
bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10) sau transfer pe contul autorității 
contractante în cuantum de – 3 % din valoarea totală a contractului, valabilă până la 
executarea contractului. 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 
procedurii negociate), după caz_______________________________________ 

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația 
electronică, 3 runde, pasul minim 0,5%. 

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se 

aplică. 
22. Ofertele se prezintă în valuta_ în lei moldovenești.  
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut  
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 

precum și ponderile lor: 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

   

   

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 
- conform SIA RSAP /până la: [10:00] 

- pe: [data - conform SIA RSAP] 

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  



Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender 
                                                                                              (SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba 

română. 
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: nu_______________ 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv 
(dacă este cazul):_____________________________________________ 

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 
viitoare:______________________________________________________________ 

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat 
un astfel de anunţ:_ Anunț de intenție nr. 1 din 08.11.2021 transmis BAP spre 
publicare și pe pagina web oficială a autorității contractante primariahincesti.md. 

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ 08.11.2021___ 

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se va utiliza 

Sistemul de comenzi electronice  

Facturarea electronică Se va utiliza 

Plățile electronice Se va utiliza 

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu____________________ 

(se specifică da sau nu) 

39. Alte informații relevante: _______________________________________________ 

 

Conducătorul grupului de lucru: Alexandru BOTNARI ___________________  . 
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