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  INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
la procedura de achiziție a serviciilor 

 

din 12.09.2019          mun. Bălți 

1. Denumirea autorității contractante:        IMSP „Spitalul Clinic Bălți”                          . 

2. IDNO:                                             1003602150732                                                           .                                                                    

3. Tip procedura achiziție:                            Contract de valoare mică                                . 

4. Obiectul achiziției     Servicii de deservire tehnică şi reparaţii auto, cu piese de schimb 

pentru a. 2019                                                                                                                       .                                               

5. Cod CPV: 50000000-5 

 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de deservire 

tehnică şi reparaţii auto, cu piese de schimb conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic 

Bălți” (în continuare - Cumparator) pentru a. 2019, este alocata suma necesara din: 

bugetul instituției (sursele cont special) . 

Compărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică și standarde 

de referință 

Suma 

estimativă 

1.  50000000-5 

Ford Tranzit BL DJ 103; 

VIN – Number :  

NMOXXXTTFXAR49024; 

anul 2010 

Unitate 1 

Conform pozițiilor din Anexa nr. 1. 

Notă: Ofertantul va include prețul 

piesei de schimb în oferta oferită. 
11928,00 

2. 50000000-5 

Wolkswagen BL CW 527;  

VIN – Number: 

WV1ZZZ7HZ8H033632; 

anul 2007 

Unitate 1 

Conform pozițiilor din Anexa nr. 1. 

Notă: Ofertantul va include prețul 

piesei de schimb în oferta oferită. 
15314,00 

3. 50000000-5 

Chevrolet Cruz BL DM 178 

; VIN – Number: 

KLIJF69E9CK664794; anul 

2011 

Unitate 1 

Conform pozițiilor din Anexa nr. 1. 

Notă: Ofertantul va include prețul 

piesei de schimb în oferta oferită. 
11035,00 

4.  50000000-5 

Fiat Doblo BL DI 056; VIN 

– Number: ZFA 

22300005725643; an. 
Unitate 1 

Conform pozițiilor din Anexa nr. 1. 

Notă: Ofertantul va include prețul 

piesei de schimb în oferta oferită. 
11042,00 

5.  50000000-5 

Mitsubishi L-300 BL BW 

493; VIN – Number: 

JMYHNP13W2A000201; 

ANUL 2000 

Unitate 1 

Conform pozițiilor din Anexa nr. 1. 

Notă: Ofertantul va include prețul 

piesei de schimb în oferta oferită. 
13868,00 

6.  50000000-5 

UAZ 39-629 BL CV – 732; 

VIN – Number: 

XTT396206T0028072; anul 

1996 

Unitate 1 

Conform pozițiilor din Anexa nr. 1. 

Notă: Ofertantul va include prețul 

piesei de schimb în oferta oferită. 
4400,00 

7.  50000000-5 

Renault Clio BL DX – 406; 

VIN – Number: 

VF1LB17C539211690; anul 

2008 

Unitate 1 

Conform pozițiilor din Anexa nr. 1. 

Notă: Ofertantul va include prețul 

piesei de schimb în oferta oferită. 
4208,00 

8.  50000000-5 

Skoda Fabia BL CM – 479; 

VIN – Number: 

TMBJY16Y354233533; 

ANUL 2005 

Unitate 1 

Conform pozițiilor din Anexa nr. 1. 

Notă: Ofertantul va include prețul 

piesei de schimb în oferta oferită. 
7609,00 

9.  50000000-5 

Fiat Doblo OKE – 825; VIN 

– Number: ZFA 

26300006D60439; anul 

2016 

Unitate 1 

Conform pozițiilor din Anexa nr. 1. 

Notă: Ofertantul va include prețul 

piesei de schimb în oferta oferită. 
8455,00 
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10.  50000000-5 

Nissan BL DH – 951; VIN – 

Number: 

VSKM134FTRA371766; 

ANUL 1994 

Unitate 1 

Conform pozițiilor din Anexa nr. 1. 

Notă: Ofertantul va include prețul 

piesei de schimb în oferta oferită. 
12288,00 

Suma estimativă fără TVA 100147,00 lei 

 

11. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale:  serviciile de 

deservire tehnică şi reparaţii auto, se vor efectua la stațiile de deservire a 

„Prestatorului” din or. Bălți,  la solicitarea persoanei responsabile din cadrul IMSP 

SC Bălți  parcursul a.2019.  

 

7. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 

d/o 

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

Obligativitatea 

1.  
Date despre participant Original – confirmată prin semnătură şi stampilă, 

inclusiv semnătura electronic. 

Obligatoriu 

2.  
Specificații de preț (formularul f-

4.2) 

Original – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic. 

Obligatoriu 

3.  
Specificații tehnice (formularul f-

4.1) 

Original – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic. 

Obligatoriu 

4.  

Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în care 

ofertantul este stabilit  

Copie – confirmată prin semnătură și ștampilă, 

inclusiv semnătura electronic. 

Obligatoriu 

5.  
Actul care atestă dreptul de a presta 

astfel de servicii 

Copie – eliberată de organul abilitat, confirmată prin 

semnătură şi stampilă, inclusiv semnătura electronic. 

Obligatoriu 

6.  

Certificat de efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – semnat și 

ștampilat de către operatorul economic, inclusiv 

semnătura electronic. 

Obligatoriu 

7.  
Certificat de atribuire contului 

bancar 

Original sau copie – confirmată prin semnătură şi 

stampilă, inclusiv semnătura electronic. 

Obligatoriu 

8.  

Cerinţe suplimentare obligatorii  1. Operatorul economic trebuie să dispună de bază 

tehnico materială ce urmează a fi deservit şi 

reparat. 

2. Compatibilitatea pieselor şi lubrifianţilor cu 

autoturismul deservit.  

3. Certificate de calitate / conformitate la piesele şi 

lubruifianţii folosiţi (după caz). 

Obligatoriu 

 

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite. 

9. Termenul de valabilitate a ofertei: -  30 zile. 

10. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitație electronică; 

11. Numărul de runde : - 3 runde; 

12. Durata fiecărei runde: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

13.  Durata intervalului dintre runde: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

14. Pasul minim: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

15. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentara în SIA RSAP 

sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractanta la adresa indicata mai jos: 

- Mun. Bălți, str. Decebal, 101 

- Tel. /0231/58-708 

- E-mail: imspscmb@gmail.com; spital.balti@mail.ru; 

- Numele persoanei responsabile: Țaulean Igor. 

 

mailto:imspscmb@gmail.com
mailto:spital.balti@mail.ru
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15. Contractele: Contractul si documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar cu 

semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: în decurs: de 3 zile 

lucrătoare după desemnarea câștigătorului la adresa: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, 

mun. Bălți , str. Decebal, 101. 

 

16.  Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ pe lot (lista întreagă). 

 

17. Modalitatea de plata: prin transfer bancar, 30% în termen de 30 zile după prestarea 

serviciilor, 70% la finele trimestrului. 

 

18. Valuta: lei MD 

 

19. Valoarea estimata a achiziției, fără TVA, lei:  100147,00 
 

 

Cu respect, 
Președintele grupului de lucru                                                Gusac VALENTIN 
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