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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea  Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor 

 

prin procedura de achiziție Concurs prin Cererea ofertelor de prețuri 

 

Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului 

1. IDNO: 1006601003762 

2. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105 

3. Numărul de telefon/fax: 0 22 820 -205; 820-201 

4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: valentin.beglita@parlament.md 

5. 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  

6. 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 centrală 

7. 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 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 

Lotul 1 

1 50100000-6 

Servicii de reparație și 

piese de schimb pentru 

automobilele de marca 

ȘKODA Superb I, motor 

1800 cm³, an 2004-2007, 

VIN cod 

TMBCL23UX49060609 

serviciu 1 
Specificația tehnică 

conform Anexei 

 

183 334,00 

Lotul 2 

2 50100000-6 

Servicii de reparație şi 

piese de schimb pentru 

automobilele de model 

Skoda Superb II, motor 

1800, an 2008-2013, 

TMBAB43T299022036 

serviciu 1 
Specificația tehnică 

conform Anexei 

 

225 000,00 

Lotul 3 

3 50100000-6 

Servicii de reparație și 

piese de schimb, pentru 

m/busul MERCEDES 

BENZ  SPRINTER 

serviciu 1 
Specificația tehnică 

conform Anexei 

 

33 334,00 

Lotul 4 

4 50100000-6 

Servicii de reparație și 

piese de schimb pentru 

m/busul TOYOTA 

HIACE 1996  

JT141LHB400021904 

serviciu 1 
Specificația tehnică 

conform Anexei 

 

16 667,00 



2 

Lotul 5 

5 50100000-6 

Servicii de reparație și 

piese de schimb pentru 

m/busul HYUNDAI  H1 

2005 

KMJWWH7P5U669839 

serviciu 1 
Specificația tehnică 

conform Anexei 

 

16 667,00 

Lotul 6 

6 50100000-6 

Servicii de reparaţie şi 

piese de schimb pentru 

autoturismul DACIA 

DUSTER  1461 cm3, 

diezel, 

UU1HSDADG51186635 

serviciu 1 
Specificația tehnică 

conform Anexei 

 

8 334,00 

Valoarea estimativă totală 483 336,00 

8. 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___________________________________________________________________. 

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare, pe parcursul 

anului 2020 

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020 

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

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___________________________ 
(indicați da sau nu) 

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

lege sau al unor acte administrative (după caz): 

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

14. 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 Semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, semnată 

electronic 

Obligatoriu 

2 Dovada înregistrării persoanei 

juridice 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii - semnată electronic 

 

Obligatoriu 

3 Oferta Formularul ofertei F3.1, semnată 

și ștampilată de către ofertant, 

semnată electronic 

Obligatoriu 
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4 Specificația tehnică F 4.1 Specificația tehnică F 4.1, 

conform formularului, semnată 

electronic 

Obligatoriu 

5 Specificație de preț F 4.2 Specificație de preț F 4.2, conform 

formularului, semnată electronic 

Obligatoriu 

Cerințe obligatorii pentru operatorii economici care vor efectua deservirea tehnică și reparația 

automobilelor 

1 Operatorul economic să dispună de 

cel puțin patru posturi de deservire 

tehnică, fiecare dotat cu elevator de 

ridicare a autoturismului. 

Prezentarea unei declarații  Obligatoriu 

2 Să dispună de un post pentru 

diagnostică computerizată a 

sistemelor electronice a 

autoturismului. 

Prezentarea unei declarații Obligatoriu 

3 Să dispună de utilaj în sistemul 3D, 

pentru reglarea geometriei roților. 

Prezentarea unei declarații Obligatoriu 

4 Să dispună de un post pentru 

diagnosticarea, deservire și reparație 

a sistemului de climatizare, dotat cu 

utilaj corespunzător. 

Prezentarea unei declarații Obligatoriu 

5 Să dispună de personal calificat 

(stagiu de muncă minim 3 ani) la 

deservirea tehnică a autoturismelor. 

Copia certificatelor de calificare, 

diplome de studii 

Obligatoriu 

6 Să ofere garanție de un an, pentru 

piesele de schimb instalate, fără 

limită de parcurs, în perioada de 

garanție. 

Prezentarea unei declarații Obligatoriu 

7 Prestatorul are obligația de a monta 

piesele auto-noi. Piesele vor fi 

originale, cu sigla producătorului ori 

agreate de producătorul mărcii și vor 

fi însoțite de certificatele de calitate, 

conformitate și garanție asumată de 

furnizor. Totodată, după fiecare 

revizie sau reparație curentă 

realizată, prestatorul va semna o 

declarație pe proprie răspundere că 

piesele folosite au fost piese noi, 

sigilate originale de la producător. 

Pentru reparațiile efectuate în 

perioada de garanție a lucrărilor și 

pieselor de schimb, nu se va percepe 

manopera.  

Prezentarea unei declarații Obligatoriu 
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8 Să ofere un an garanție pentru 

lucrările de reparație și deservire 

tehnică efectuate de către operatorul 

economic. 

Prezentarea unei declarații Obligatoriu 

9 Termenul de prestare a serviciilor – 5 

zile lucrătoare. 

 Obligatoriu 

10 Termenul de livrare a pieselor de 

schimb – 5 zile lucrătoare. 

 Obligatoriu 

11 Să dispună de certificate/contracte cu 

companii producătoare/distribuitoare 

a pieselor de schimb, alte mărfuri și 

componente pentru automobile, 

produse în țările membre a uniunii 

europene. 

Prezentarea certificatelor Obligatoriu 

12 Dovada confirmatoare a stocului de 

piese de schimb, alte mărfuri și 

componente pentru automobile la 

depozit, pentru operatorii economici 

care vor efectua deservirea tehnică și 

reparația automobilelor pentru 

mărcile și modelele de automobile 

menționate în loturile 1 și 2. 

Prezentarea unei declarații Obligatoriu 

13 Operatorul economic să fie posesor 

al bunului imobil unde este 

amplasată stația de deservire tehnică 

și reparație a automobilelor, prin 

prezentarea dovezii de la Agenția 

Servicii Publice (cadastru).  

Prezentarea dovezii de la Agenția 

Servicii Publice 

Obligatoriu 

14 Să dispună de sistem video de 

supraveghere permanentă a 

automobilelor, pe perioada aflării la 

stația de deservire. 

Prezentarea unei declarații Obligatoriu 

15 Unitatea de service auto a 

prestatorului trebuie să fie localizată 

în proximitatea maximă de 10 km 

față de Direcția transport a 

Secretariatului Parlamentului, situată 

pe adresa mun. Chișinău, str. A. 

Coropceanu, nr.10. 

 Obligatoriu 

16. Contracte similare Contracte similare cu autorități 

publice, autorități publice / 

instituții de stat, ultimii 3 ani 

Obligatoriu 

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

procedurii negociate), după caz__________________________________________________ 

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

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________ 
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17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

_______________________________________________________________________________ 

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț 

19. 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% 

   

   

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: 22.30, conform SIA „RSAP” 

- pe: 09 ianuarie 2020, conform SIA „RSAP” 

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

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

24. 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”. 

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

română  

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

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

27. 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 

28. 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):_____________________________________________________________________ 

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

viitoare:______________________________________________________________________ 

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

astfel de anunţ:________________________________________________________________ 

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________ 

32. 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 

 

sistemul de comenzi electronice  

facturarea electronică  

plățile electronice  
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33. 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): _________________________________________ 
(se specifică da sau nu) 

34. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                                        Igor KLIPII 


