
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

 

Nr. 02/1-1-4372                                                                                                    din 19 iunie 2018 
 

1. Denumirea autorităţii contractante: Autoritatea administrativă ”Agenția Națională 

Transport Auto”                                                                                                                        _    

2. IDNO: 1008601000617 

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie deschisă 

4. Motivul recurgerii la procedură: Nu se aplică  

5. Obiectul achiziţiei: Ecusoane și rapoarte de inspecţie tehnică periodică necesare pentru 

anul 2018 

6. Cod CPV: 35123400-6; 22820000-4 

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul asigurării Staţiilor de inspecţie tehnică a 

vehiculelor cu ecusoane și rapoarte de inspecţie tehnică periodică cu eliberarea în anul 2018. 

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: mijloace proprii 

8. Modalităţi de plată: în decurs de 10 zile calendaristice după livrarea bunurilor, prin 

transfer bancar pe contul de decontare a Vînzătorului 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe 

la procedura de achiziţie prin Licitaţie deschisă privind livrarea următoarelor bunuri: 
 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 
1 35123400-6 Ecusoane de inspecţie 

tehnică periodică 

220000 bucăți 

(110000 seturi) 

 

Tip I-2019 - Set format din două 

ecusoane cu numărul de serie 

identic, un ecuson cu strat adeziv pe 

partea din faţa, la al doilea – strat 

adeziv pe partea din spate 

2 35123400-6 Ecusoane de inspecţie 

tehnică periodică 

330000 bucăți 

(165000 seturi) 

 

Tip II-2019 - set format din două 

ecusoane cu numărul de serie 

identic, stratul adeziv la ambele 

ecusoane pe partea din spate 

3 35123400-6 Ecusoane de inspecţie 

tehnică periodică 

5000 bucăți Tip III-2019 - un ecuson cu 

numărul de serie şi strat adeziv pe 

partea din spate 

4 22820000-4 Raport  de inspecţie 

tehnică periodică 

220000 bucăți 

(110000 seturi) 

 

Tip I-2019 - Set format din două 

rapoarte cu același număr de strictă 

evidență 

5 22820000-4 Raport  de inspecţie 

tehnică periodică 

330000 bucăți 

(165000 seturi) 

 

Tip II-2019 - Set format din două 

rapoarte cu același număr de strictă 

evidență 

6 22820000-4 Raport  de inspecţie 

tehnică periodică 

10000 bucăți 

(5000 seturi) 

Tip III-2019 - Set format din două 

rapoarte cu același număr de strictă 

evidență 

Setul de documente și specificarea tehnică deplină a ecusoanelor și rapoartelor de inspecție tehnică vor fi 

ridicate de către ofertanți la adresa Republica Moldova mun. Chișinău str. Aleea Gării, 6 bir. 212 
 

 

9. Tipul contractului: contract de vînzare-cumpărare. 

10. Termenul şi condiţiile de livrare solicitat: Pînă la 15 zile calendaristice din data 

semnării contractului, conform condițiilor Incoterms 2010 DAP. 

11. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2018. 



12.  Locul de livrare a produselor: Republica Moldova mun. Chișinău str. Aleea Gării, 6 

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe oferta totală 

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ 

fără TVA, corespunderea cerinţelor tehnice solicitate și cel mai mic termen de livrare. 

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit. 

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului:  Nu se aplică 

17. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ 

următoarele:  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea documentului/cerinţei 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

cerinţei: 
Obligativitatea 

1 Informaţii generale despre ofertant 

Original. Confirmata prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei (după caz) 

participantului. 

Da 

2 Oferta 
Original cu aplicarea semnăturii şi 

ştampilei (după caz) umede 
Da 

3 Dovada deţinerii contului curent bancar 
copie – eliberat de banca deţinătoare 

de cont 
Da 

4 
Extras din registrul de stat al persoanelor 

juridice 

Copie confirmată prin aplicarea 

semnăturii şi ştampilei (după caz) 

umede 

Da 

5 

Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor  

copie – eliberat de Inspectoratul 

Fiscal (valabilitatea certificatului - 

conform cerinţelor Inspectoratului 

Fiscal al Republicii Moldova) 

Da 

6 

Referinţe, cu prezentarea actelor doveditoare 

(copia contractului) cu privire la implementarea 

serviciilor similare solicitate 

Copie. Confirmata prin aplicarea 

semnăturii si stampilei (după caz) 

participantului. 

Da 

7 
Prezentarea mostrelor (4 seturi de ecusoane de 

fiecare tip) 
- Da 

8 

Declarația privind conduita etică și 

neimplicarea în practici frauduloase și de 

corupere 

original, confirmat prin semnătura și 

ștampila participantului 
Da 

9 Garanția pentru ofertă   original  Da 
 

18. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 

contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată 

mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: Autoritatea administrativă ”Agenția Națională 

Transport Auto” 
b) Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău str. Aleea Gării, 6 

c) Tel: 022-320-960 

d) Fax: 022-498-810 

e) E-mail: secretariat@anta.gov.md 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:Globu Sergiu – Specialist  superior DJP 

Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare 

(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui 

persoanei împuternicite de către Participant).  

19. Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără 

corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, 

sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate: 

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor: 
- pînă la: 11:00, termen solicitat – 15 zile în temeiul art. 45 alin. (8) 

- pe: [data] 09.07.2018 



b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Autoritatea administrativă 

”Agenția Națională Transport Auto”,  mun. Chișinău str. Aleea Gării, 6 bir. 201 
 

Ofertele întocmite de către operatorii economici nerezidenți vor fi prezentate în valuta 

străină și vor fi convertite în valută națională conform cursului oficial al Băncii Naționale a 

Moldovei din data deschiderii procedurii de achiziție (în conformitate cu prevederile art. 

65, alin. (5) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)  

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată 

să asiste la deschiderea ofertelor. 

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice 

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat al R.M. 

23. Garanţia pentru ofertă:  

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1% din suma ofertei 

prezentate, în formă de:  

- Garanție bancară sau 

- Transfer bancar. 

Plata prin transfer se va efectua în adresa Autorității administrative ”Agenția Națională 

Transport Auto”, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din 

_______________”, conform următoarelor detalii:  

(a) beneficiarul plăţii Autoritatea administrativă ”Agenția Națională Transport Auto”;  

(b) datele bancare BC ”Mobiasbanca Groupe Societe Generale” SA;  

(c) codul fiscal  1008601000617;  

(d) contul de decontare IBAN MD85MO2224ASV69905007100;  

 (f) contul bancar MOBBMD22;  

24. Garanţia de bună execuţie a contractului: 2 %  
 

25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere 
 

26. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia 

Naţională de soluţionare a contestaţiilor, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 

162, et. 11. 
 

27. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC. 
 

28. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, 2250000 MDL:  

 

 

 


