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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea ___________ autobuzului școlar________________ ___________ 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție______ LICITAȚIE PUBLICĂ _____________________________ 

(tipul procedurii de achiziție) 
 

1. Denumirea autorității contractante: ______ DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT HÎNCEŞTI _____ 

2. IDNO: ___1013601000026_____________________________________________________ 

3. Adresa: ___ MD-3401, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hâncu, nr. 138, et. 4________________ 

4. Numărul de telefon/fax: __0269-2-38-35; 0269-2-38-31;0269-23776____________________ 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: dgits-hincesti@mail.ru, 

zamurca65@mail.ru, alexcristy77@mail.ru; http://educ-hincesti.starnet.md/  

6. Adresa de e-mail sau de internet 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): _____________________nu se aplică_______ 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti-

tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 

  Lotul 1   Conform HGRM nr. 903/2014:  

1 
34100

000-8 Autobuze școlare buc 2 

1. Locuri disponibile: 28- 32 locuri; 

Dimensiuni gabarite, mm 

Lungime 8100 – 8400 

Lățime 2300 – 2500 
Înălțime 2800 – 3100 

Baza min. 4340 mm 

Înălțimea plafonului interiror, min 
1950 

Greutatea maximă 9000 – 10500 kg 

Motor turbodiesel 150-170 c.p.  
Capacitatea cilindrică 4000-4500 

cm3 

Cutia de vitează 5+1 

2. Anul fabricării începând cu 
2020; 

3. Echipamente pentru siguranță și 

Securitate, inclusive cu sistem de 
frînare; 

4. Măsuri de protecție prevăzute în 

caz de impact; 
5. Centuri de siguranță în 3 puncte 

pentru toate locurile fără protecție 

și în 2 puncte pentru celelalte;  

6. Oglinzi retrovizoare cu 
eliminarea unghiului mort; 

1800000,00 lei 
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7. Sistem de blocare a circulației cu 

ușile pentru pasageri deschise sau 
partial deschise; 

8. Camere video  care vor asigura 

înregistrarea în interiorul 
autobuzului  școlar și pe traseu; 

9. Limitator de viteză (setat la 

viteza 60 km/oră, pentru autobuzele 

nou – achiziționate) 
10.Sistem de poziționare globală 

(GPS) sau alt sistem de 

monitorizare ce ar permite 
stabilirea poziției ; 

11.Semnal sonor de avertizare la 

pornire cu spatele; 
12.Truse medicale 2 buc; 

13. Stingătoare 2 buc; 

14. Casete luminoase în față și 

spate ”Transport copii”; 
15.Dotarea suplimentară cu lumini, 

semnalizări reflectorizante. Culoarea 

recomandată este galbenă 
nemetalizată; 

16. Ciocan de spargere a geamurilor 

17. Sistem de aer condiționat 

18. Sistem de încălzire autonomă 
19. Anvelope noi iarnă-vară un 

complet 

20. EURO 4 / EURO 5  
21. 2 uși intrare/ieșire 

22. Posibilitatea autorității 

contractante de a verifica de facto 
unitatea de transport conform 

cerințelor specificate sus-menționate 

(din momentul deschiderii ofertelor 

și până la declararea câștigătorului). 

Valoarea estimativă totală 1800000 lei 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași 

ofertant___________________________________________________________________. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: __________nu se admite__________ 
(indicați se admite sau nu se admite) 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: _60-120 zile calendaristice 

12. Termenul de valabilitate a contractului:______ 31 decembrie 2021_________________ 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________nu se aplică__ 
(indicați da sau nu) 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): _______________ nu se aplică___________  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 
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15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței  

de către operatorul economic prin prezentarea 

documentelor on-line (SIA “RSAP”), confirmate 

plin aplicarea semnăturii electronice: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1.  
DUAE Formularul standard al Documentului Unic de 

Achiziții Europene. 
Obligatoriu 

2.  Oferta Formularul F3.1 din documentația standard Obligatoriu 

3.  Garanţia pentru oferta (1%) 
Formularul F3.2 din documentația standard (1% 

din valoarea ofertei) 
Obligatoriu 

4.  

GARANŢIA DE BUNĂ 
EXECUŢIE (5%) – LA 

ÎNCHEIEREA 

CONTRACTULUI . 
 

 

Garanţie de bună execuţie completată în 
conformitate cu Formularul (F 3.3) din 

documentația standard,prezentatt – LA 

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI . 
Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, 

va completa acest formular pe foaie cu antet, în 

conformitate cu instrucţiunile date 

Obligatoriu – LA 

ÎNCHEIEREA 

CONTRACTULUI 

5.  Specificaţii tehnice  Formularul F4.1 din documentația standard Obligatoriu 

6.  Specificații de preț Formularul F4.2 din documentația standard Obligatoriu 

7.  
Certificat de înregistrare a 

întreprinderii – copie  
DOCUMENT emis de Camera Înregistrării de Stat Obligatoriu 

8.  

Certificat de atribuire a contului 

bancar – copie – eliberat de 

banca deţinătoare de cont 

Document eliberat de către Banca deserventă a 

agentului economic (operatorului economic) 
Obligatoriu 

9.  
Certificat de efectuare sistematică 

a plăţii impozitelor, contribuţiilor   

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului – conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al RMoldova) 

Obligatoriu  

10.  

DECLARAŢIE 

privind confirmarea identității 

pentru operatorul economic 

desemnat câștigător  

DECLARAŢIE privind confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 

situația condamnării  pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii sau grupări 

criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 

de bani - În termen de 5 zile de la data comunicării 

rezultatelor procedurii de achiziție publică, 

ofertantul / ofertantul asociat desemnat câștigător 

va prezenta Declarația autorității contractante și 

Agenției Achiziții Publice. 

Obligatoriu – pentru 

operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

(ÎNAINTE DEA 

ÎNCHEIA 

CONTRACTUL) 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz__________ nu se aplică ________________ 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _ nu se aplică 

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

Corespunderea pachetului de documente cu cel solicitat 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Corespunderea pachetului 

de documente cu cel solicitat, inclusiv beneficiarul solicită prețul cel mai mic. 

20. 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% 

 Nu se aplică  

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă]__ Informația o găsiți în SIA RSAP ___________ 
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- pe: [data]_______ Informația o găsiți în SIA RSAP ____ 

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

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile____________________ 

24. Locul deschiderii ofertelor: _ DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT a CR HÎNCEŞTI, MD-3401, 

mun. Hîncești, str. Mihalcea Hâncu, nr. 138, et. 4, bir. 417______________________________ 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

25. 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”. 

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

________________ limba română _______________________________________________ 

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

Uniunii Europene: ___________ nu se aplică ____________________________________ 
(se specifică denumireaproiectului și/sau programului) 

28. 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 

29. Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 

cazul):___________ nu se aplică __________________________________________ 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare:_______ nu se aplică ____________________________________________ 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:______nu este obligatoriu (Legea 133/2015, art. 28, (p. 4))___________ 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:________ 

33. 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 acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă (e-factură) 

plățile electronice Se acceptă 

34. 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 aplică ____________________ 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

Conducătorul grupului de lucru:    _____VALENTINA TONU                L.Ș. 

 

 

Ex. G.Țurcanu 

Tel. 061152087, alexcristy77@gmail.com  
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