
ANUNT DE PARTICIPARE

privind achizilionarca Sistemelor de asisten{I, siguranfl qi control al rrlirii
autovehiculelor (ABS, ASR, ESC/ESP) pentru n.."Jitl1il.
proiectului "2SOFT/l.1/64. Cooperarea transfrontalield tn
educalia mecatronicd inginereascd / Cross border cooperation in
mechatronics engineering education (CBCiuMEE)"

Cererea Ofertelor de Prefuriprin procedura de achizi\ie

1. Denumirea autoritlfii contractante: IP Universitatea Tehnicd

2. IDNO: 1007600001506

3. Adresa: mun. Chiqindu, bd. $tefan cel Mare 168

4. Numlrul de telefon/faxz 022-23-35-03

Adresa de e-mail qi de internet a autoritifii contractante: olga.gherman@adm.utm.md;
https://www.utm.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obfine accesul la documentafia de
atribuire: Documentalia de atribuire este anexatd tn cadrul procedurii tn SIA RSAP.

Tipul autoritlfii contractante qi obiectul principal de activitate (daci este cazul, men{iunea cI
autoritatea contractantl este o autoritate centrall de achizi{ie sau cI achizifia implicl o altl
forml de achizifie comunl): Institutie Publicd de invltdm6nt superior.

6.

7.

ct rrrjRfi sl cERcE?ArI
;II TOLDOVA

TNST|TUTtA PUBLTCA
UNIVERSITATEA TEHNICA

Dd.$lelen ccl [br. ii Sfint, 168

v.!4 dt'ru ;28^oqnf,l

8. Cumplritorul inviti operatorii economici interesafi, care ii pot satisface necesitifile, si
rtic la procedura de achizi Vlnrd livrarea urmltoarelor bunuri:

Nr
d/o

Cod CPV Denumirea
bunurilor
solicitate

Cantitatea Unitatea
de

misurl

Specificarea tehnicl deplini solicitat[,
standarde de referintl

Lot 1 Sisteme de asisten(I, siguran{[ qi control at rulirii autovehiculelor (ABS, ASR, ESC/ESP)
(linia bugetard 4. 2. 2. 4\

1.1 34152000-7 Echipament de
laborator

pentru
investigarea

sistemelor de
sigurantl qi

control al
ru16rii

autovehiculelo
r (ABS, ASR,

ESC/ESP)

I Bucatd ) Module complementare de simulare a
sistemelor de asistenftr, siguran(tr qi contrc,l al
rultrrii autovehiculelor :

1. Echipament de laborator pentru investigarea
sistemelor de frdnare cu antiblocare (ABS), a
sistemelor de control al tracliunii / regldrii
antiderapante (ASR) qi a bonholului electronic al
stabilit6lii (ESC);
2. Sistem LIDAR de asistenfd a qoferului;
3. Sistem de recunoaqtere a semnelor din trafic qi

controlul vitezei autovehiculului;
4. Studiul senzorilor ln vehiculele cu motor.
) Masa totald a echipamentului maximum 3l)

kg.
F Livrare, instalare qi gcolarizare personal.
Garantie min. l2 luni

Valoarea estimativi, flri TVA, pentru Lot I -486 516.00 Lei

*TVA:0,00 lei conform HG nr.
Hotdr6rii Guvernului rr.246 din

293"' 1ll2lli67l4456), prin care au fost aduse modi-'icdri
la modul de aplicare a facilitdSilor fiscale Si vamale afe.ente

lls

866 din 09.12.2020 pct.
08 aprilie 2010 cu privire

5.

20.-
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realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la 

care Republica Moldova este parte. 

Notă: Lotul nu va fi achiziționat în cazul în care vor fi depuse numai oferte a căror valoare depăşesc 

valoarea estimată a acestuia, deoarece sursa bugetară preconizată, pentru fiecare lot separat, în cadrul 

proiectului nu poate fi întrecută. 

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

(se va selecta): Pentru un singur lot. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit oferte alternative. 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după 

semnarea contractului de către ambele părți. (DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013). 

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): 

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. 
DUAE (Documentul Unic de 

Achiziții European) 

ORIGINAL – confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

(la deschidere) 

2. Oferta 

ORIGINALE – confirmate prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului: 

Formularul ofertei (Formular F3.1),  

Specificaţii tehnice (Formular F4.1),  

Specificaţii de preţ (Formular F4.2). 

Obligatoriu 

(la deschidere) 

3. 
Garanția pentru ofertă – 1 % din 

valoarea ofertei, fără TVA 

ORIGINAL - confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru 

ofertă (emisă de o bancă comercială) conform 

formularului F3.2 din ,,Documentația Standard,, 

SAU 

b) Transfer pe contul autorității contractante, 

conform următoarelor date bancare: 

Beneficiarul 

plății 

IP Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

Denumirea 

băncii 

BC’MOLDOVA-

AGROINDBANK’S.A., 

Sucursala ’Chișinău-Centru’ 

Codul fiscal 1007600001506 

IBAN MD32AG000000022512015

310 
 

Obligatoriu 

(la deschidere) 
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4. 

Garanția de bună execuție – 5% 

(la momentul semnării 

contractului) 

ORIGINAL - confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

(se va prezenta de 

către ofertantul 

cîștigător la 

încheierea 

Contractului) 

Potrivit art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015 următoarele documente obligatorii vor fi solicitate 

după deschiderea ofertelor conform cerințelor și termenelor indicate în DUAE  

5. 

Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în 

care ofertantul este stabilit 

Certificat/Decizie de înregistrare a 

întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice. 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului.  

Operatorul economic nerezident va prezenta 

documente din ţara de origine care dovedesc 

forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din 

punct de vedere profesional 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

6. 

Îndeplinirea obligaţiilor de plată 

a impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor de asigurări 

sociale, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare 

RM 

Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor eliberat de 

Inspectoratul Fiscal.  

(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). 

Original confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

7. 
Certificat de atribuire a contului 

bancar 

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat 

de banca deţinătoare de cont. 

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

8. 
Raportul financiar - ultimul 

(pentru anul 2019 sau 2020) 

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

9. 

Demonstrarea experienței 

operatorului economic privind 

livrarea bunurilor în domeniul 

de activitate aferent obiectului 

contractului ce urmează a fi 

atribuit 

Declarație privind lista principalelor livrări de 

bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate. 

Confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

10. 

Valoarea minimă a unui contract 

individual îndeplinit pe 

parcursul ultimilor 3 ani de 

activitate 

Prezentarea a minim un Contract individual 

îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani de 

activitate, care să fie similar ca obiect și valoarea 

căruia să nu fie mai mică decît valoarea ofertei 

prezentate în cadrul concursului dat (Se prezintă 

minim cîte un Contract pentru fiecare lot în 

parte). 

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului. 

 

*Notă: În cazul în care Contractul(ele) poartă 

caracter confidențial plasați pe platformă pagini 

din Contract pe care să fie vizibile: Numărul și 

data acestuia, denumirile părților, să fie indicate 

natura bunurilor livrate și valoarea Contractului. 

La necesitate va/vor fi solicitat(e) Contractul(e) 

în întregime). 

 

Obligatoriu 

(la solicitare) 
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11. 

Prezentarea de dovezi privind 

conformitatea produselor, 

identificată prin referire la 

specificații sau standard 

relevante 

Certificat de conformitate sau declaraţie de 

conformitate eliberat de un organism de 

certificare acreditat. 

Confirmat(e) prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

12. 

Declarație prin care se va 

confirma că 

producătorul/distribuitorul de 

echipamente electrice și 

electronice (EEE) este inclus în 

Lista producătorilor de produse 

supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a 

producătorilor (cu indicarea nr. 

de inregistrare din „Lista 

producătorilor”) 

sau Dеmопstrаrеа сă este în 

proces de obținere а acestuia 

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

13. 

Declarație 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 

Confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

 

Notă: În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 și anume, art.65 alin. 

(4), prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea „ofertei tehnice, ofertei financiare, 

formularului DUAE și garanția pentru ofertă”. 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse 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): Se va aplica licitația 

electronică. Numărul de runde şi pasul minim pentru licitarea electronică – conform SIA RSAP. 

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

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut fără TVA, 

cu corespunderea parametrilor tehnici minimi obligatorii privind obiectul de achiziție și condițiile 

de calificare. 

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: Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender. 

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender. 

 

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 
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23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice. 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întârziate 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 când 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. 

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) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (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 anunț: Nu se aplică. 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.04.2021. 

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 

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. 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru Valeriu DULGHERU: 
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