
  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Achiziționarea autospecialelor (autogunieră) de 6m 3 pentru 
colectarea și transportarea deșeurilor menajere solide 
prin procedura de achiziție: Licitație publică  

1. Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Cahul  
2. IDNO: 1007601010297 

3. Adresa: mun. Cahul, str. Piața Independenței 2 
4. Numărul de telefon/fax: 0299/2-84-41, 0299/2-20-58 
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiicrcahul@gmail.com 

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: 
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Nr
. 

d/
o 

Cod CPV 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrăr
ilor solicitate 

Unitate
a de 

măsură 

Canti
tatea 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință 

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru 

fiecare lot în 
parte) 

  Lotul 1     

1 34144511-3 

Autospecială 
(autogunieră) de 6m 3 
pentru colectarea și 
transportarea deșeurilor 
menajere solide 

buc. 4 

-Destinația - Încărcarea, 
compactarea, 
transportarea și 
descărcarea deșeurilor 
menajere solide. 
  
-Starea tehnica a 
autospecialei- Noi (anul 
producerii  2020) 
 
-.Numărul de locuri în 
cabină - 2+1. 
-Tipul combustibilului- 
Motorină. 
-Versiune motor(clasa 
motorului)- Euro 3- euro 
6 
-Puterea motorului- nu 
mai puțin de 140 c.p. 
- Volumul rezervorului 
de combustibil -nu mai 
putin de 90 litri. 
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- Consumul mediu de 
combustibil- nu mai mult 
de 20 l la 100 km. 
- Servodirecția- 
servodirectie hidraulică 
-. Sistemul de frînare- 
pneumatic. 
- Cutia de viteze- 
Mecanică. 
- Numărul de viteze a 
cutiei- nu mai puțin de 
5+1. 
- Sistemul electric- 12-24 
V. 
- Masa autospecialei- nu 
mai mult de 10500 kg. 
- Masa minimă de 
încărcare a deșeurilor- 
nu mai puțin de 2400 kg. 
- Volumul buncărului 
principal- 6 m3 conform 
studiului de fezabilitate 
-Volumul cuvei  
de încărcare- nu mai 
puțin de 1,2 m3. 
- Metoda de încărcare a 
deșeurilor- Prin partea 
din spate. 
- Capacitatea 
mecanismului de 
ridicare/încarcare a 
deșeurilor- nu mai putin 
de 500 kg. 
- Mecanismul de 
încărcare - Basculantă 
combinată, pentru 
Eurocontainere cu o 
capacitate de 120 până la 
1100 litri (standard DEN). 
- Sistem de compactare 
a gunoiului - Placa de 
presare. 
- Coeficintul  de presare 
a deșeurilor- nu mai 
puțin de 2:1. 
- Regimul de presare 
-Automat și manual. 

- Autospeciala 
trebuie să dețină - 
Pașaport autospecialei 
ce conține 
caracteristicile de 
bază a autospecialei 

▪ Certificat de garanție 



9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta 
(se va selecta): 
1) Pentru un singur lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Din momentul semnării 

contractului ,Vânzătorul va asigura livrarea în termen de 75 zile calendaristice.Documentele ce 
vor însoți livrarea sunt Declarația vamală,actele de proveniență,certificate de garanție 
minimum 24 luni.  

Livrarea bunurilor se va face la sediul Beneficiarului indicat în contractual de achiziție,de 
către personae autorizate ale furnizorului în conformitate cu instrucțiunile producătorului și 
nu va necesita cheltuieli suplimentare  pentru Beneficiar adică,Bunurile vor fi devamate și 
livrate la destinație din contul Vânzătorului. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021 

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 

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 

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):  
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▪ Lumină intermitentă 
portocalie 

▪ Lanternă de iluminare 
a zonei de lucru 

▪ Marcaj reflectorizant 
în conformitate cu 
standardele în vigoare 

▪ Roată de rezervă 
▪ Set de instrumente 
▪ Cric 
▪ Trusa prim ajutor 
▪ Extinctor, 4 kg 
▪ Triunghi reflectorizant  

Valoarea estimativă totală fără  TVA 3 912 572,40 

Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1 Certificat/Decizia de înregistrare copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice 

Da 

2 Informații generale despre ofertant copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice 

Da 

3 Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice – 2020 

copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice 

Da 

4 Ultimul Raport Financiar copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice 

Da 

5 Certificat Inspectoratul Fiscal copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice 

Da 



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): licitație electonică în 3 
runde, pasul minim 0.1% 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Furnizorul 
va trebui să asigure garanția de bună funcționare ,calitate și performanța bunului pentru o 
perioadă de minimum de 24 luni, ea fiind specificată pentru fiecare tip de component în parte. 
Perioada de garanție începe din momentul recepției,respective livrarea  bunului. 
19. Condițiile de plată vor fi următoarele: Achitarea  va fi efectuată în baza facturii 
fiscale,procesului verbal de primire- predare ,unde 15 % din cost vor vi achitate de catre 
autoritatea contractantă odată cu recepționarea bunurilor în termen de 15 zile lucrătoare ,iar 
85% din cost vor fi finanțate  de către Bugetul de Stat și anume  din Fondul Ecologic Național. 

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut 
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 
și ponderile lor: 
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6 Formularul ofertei conform formularului F3.1 din 
Documentația Standard 

Da 

7 Specificația tehnică conform formularului F4.1 din 
Documentația Standard 

Da 

8 Specificația preț conform formularului F4.2 din 
Documentația Standard 

Da 

9 DUAE copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice 

Da 

10 Autorizație de funcționare sau 
notificare 

copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice 

Da 

11 Certificate  de conformitate sau 
declarație de conformitate eliberat/ 
eliberate de un organism de certificare 
acreditat 

copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice 

Da 

12 Garanție bancară în mărime de 1% conform formularului F3.2 din 
Documentația Standard 

Da 

13 Garanție de bună execuție în mărime 
de 5% 

Se va prezenta la semnarea 
contractului 

Da 

14 Confirmarea statutului reprezentantului 
oficial al producătorului ca Centrul de 
garanție și deservire tehnică 

a) Contract pentru furnizarea 
servicii de reparații în 
garanție, încheiat între 
producător și furnizor- copie; 

b)  Sau suplimentar la pct.a) 
contract încheiat între 
furnizor și Centrul de 
garanție și deservire tehnică, 
care are autorizație de la 
Producător- copie. 

Da 



22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: Informația o găsiți pe SIA RSAP 
- pe: Informația o găsiți pe SIA RSAP 

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile 

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

26. 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”. 

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:limba română 
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene: Nu se aplică 
29. 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 

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

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se 
aplică 

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel 
de anunţ:Informația o găsiți în SIA RSAP 

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Informația o găsiți pe SIA RSAP 
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

35. 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  

36. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 
 
Conducătorul grupului de lucru:  Marcel CENUȘA     ___________________          L.Ș. 
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Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 nu se aplică  

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 Nu se acceptă 
plățile electronice Nu se acceptă 


