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  ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P. Centrul de Excelenţă în Transporturi 

2. IDNO: 1015620005868 

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi al procedurii negociate) 

[indicaţi]_____________________________________________________________ 

5. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice pentru diagnosticarea şi 

deservirea tehnică a automobilelor din atelierele şi laboratoarele instituţiei (scop didactic) 

6. Cod CPV: 38420000-5, 38562000-2, 42500000-1, 42123400-1, 42418000-9, 38548000-8 

7. Data publicării anunţului de intenţie: ____________________________________________ 

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării utilajelor şi echipamentelor tehnologice 

pentru diagnosticarea şi deservirea tehnică a automobilelor din atelierele şi laboratoarele instituţiei 

(scop didactic). 

[obiectul achiziţiei] 
conform necesităţilor  I.P. Centrul de Excelenţă în Transporturi 

 [denumirea autorităţii contractante]  

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018. 

 

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget 

9. Modalităţi de plată: prin transfer 

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

procedura de achiziţie licitaţie publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 

/servicii/lucrări: 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unita

tea 

de 

măsu

ră 

Canti

tatea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 

Altă 

informaţie 

  Lot -      

1 38420000-5 Tester pentru verificarea 

injectoarelor diesel 

Common Rail 

buc 1 Presiunea min.: 5 bar (72.5 psi); 

Presiunea max.: 10 bar (145 psi); 

Debit min.: 100 l/min.; 
Presiunea maximă de operare: 1000 

bar.  

Interfaţă cu panel de comandă, 

adaptoare şi conectori pentru 

senzorul de înalta presiune. 

Pentru 

instruirea şi 

siguranţa 

elevilor; 

Instalare şi 

punerea în 

funcţiune, 

instruire, 

manual de 

utilizare 

română; 

Garanţie şi 

deservire 

tehnică după 

garanţie. 

2 38420000-5 Pompă manuală pentru 

verificarea injectoarelor 

diesel 

buc 2 Protecţie din cauciuc pentru 

manometru; Rezervor din plastic 

transparent, 2 -4 tuburi de înaltă 

presiune; 

Manometru cu scala de la 0 - 600 

bar. 

Pentru 

instruirea şi 

siguranţa 

elevilor; 

Instalare şi 

punerea în 
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Cameră pentru aspirarea jetului de 

motorină 

funcţiune, 

instruire, 

manual de 

utilizare 

română; 

Garanţie şi 

deservire 

tehnică după 

garanţie. 

3 38420000-5 Motor tester / Tester de 

eroare independent 

buc 1 Sistemul de operare inclus 

(software), card SD 8 – 42 GB;  

Ecran color, afișaj 10
II 

– 14
II
,tactil;  

Rezoluţia -1800 x 600 dpi;              

Multimetru cu 2 canale integrat;  

Afişaj -  LED: Pornit / Oprit, 

alimentare de la reţea, starea de 

încărcare a acumulatorului;  

Protocol de diagnoză: ISO 9141-2, 

K / L - Lines, CAN; CAN - Bus, 

codul intermitent, SAE - pentru 

toate autovehiculele (OBD; OBD - 

II);  

Carcasă stabilă de plastic, protecţie 

integrată la şocuri;  

Acumulator cu durată de utilizare 

înaltă în funcţie de starea de 

încărcare şi utilizare. 

Conectoare; Staţie de încărcare; 

Cleşte de măsurări electrice CA / 

CC 100/600 A cu fişa banană; 

Valiză pentru cablu de verificare; 

Cleşte de măsurări electrice 1000 A; 

Cleşte de măsurări electrice 30 A;  

Cablu adaptor OBD lungimea 5 -8 

m;  

Adaptor pentru cleşte de măsurări 

electrice 30 / 1000 A; Adaptoare  

suplimentare se salută; Activator de 

supapă pentru pneuri, control 

presiune. 

Pentru 

instruirea 

elevilor; 

Instruire, 

manual de 

utilizare 

română; 

rusă; 

engleză; 

Garanţie şi 

deservire 

tehnică după 

garanţie. 

4 38420000-5 Analizator de gaze / 

Gazoanalizator 

buc 1 Măsurarea gazelor de eşapament, 

emisii de - CO, CO2, HC, O2, NO 

Turometru universal; Modul 

opacimetru portabil, stabilitate în 

timp cu măsurare în infraroşu, 

detectoare de gaz ca receptori 

(benzina), (diesel). 

Adaptoare suplimentare se salută, 

mobilitate. 

Pentru 

instruirea 

elevilor; 

Instruire, 

manual de 

utilizare 

română; 

rusă; 

engleză; 

Garanţie şi 

deservire 

tehnică după 

garanţie. 

5 38420000-5 Instalaţie pentru aspirarea / 

scurgerea / alimentarea cu 

ulei de motor 

buc 1 Volum rezervor: 60 - 90 l;                                       

Productivitatea 1,5 – 2,5 l / min;  

Presiunea maximă 0,5 – 1,5 bar;  

Diametrul jojei, set de furtunuri 

pentru absorbţie 4 - 8 mm; 

Furtun mobil pentru conexiuni: 2 - 4 

m; 

 

Pentru 

instruirea 

elevilor; 

Instruire, 

manual de 

utilizare 

română; 

rusă; 

engleză; 

Garanţie şi 

deservire 

tehnică după 

garanţie 
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6 38420000-5 Instalaţie pentru 

verificarea sistemului de 

răcire, aspirarea / 

scurgerea / alimentarea cu 

antigel 

buc 1 Verificarea ermicităţii instalaţiei de 

răcire; 

Aplicabil pentru toate tipurile de 

radiatoare şi vase de expansiune a 

instalaţiei de răcire; 

Pompă cu manometru, termometru 

şi accesorii pentru instalaţie, 

presiunea de lucru – 0 – 25 bar. 

Pentru 

instruirea 

elevilor, 

manual de 

utilizare 

română, 

rusă, 

engleză; 

Garanţie şi 

deservire 

tehnică. 

7 38420000-5 Termometru digital pentru 

lichide 

buc 5 Regimuri termice: de la -50 până la 

+ 150 °C; 

Rezoluţie: 0,1 °C; 

Precizie: +/- 1ºC; 

Sonda de verificare din Oţel 

inoxidabil 100 - 115 mm x 3 - 5 

mm; 

Accesorii suplimentare se salută. 

Pentru 

instruirea 

elevilor, 

manual de 

utilizare 

română, 

rusă, 

engleză; 

Garanţie. 

8 38420000-5 Turometru digital optic / 

contact 

buc 5 Verificarea regimului de turaţii a 

arborilor, axe mobile; 

Accesorii şi conectori pentru diferite 

conexiuni; 

Alimentare autonomă 

Pentru 

instruirea 

elevilor, 

manual de 

utilizare 

română, 

rusă, 

engleză; 

Garanţie. 

9 38562000-2 Stand pentru verificarea –

reglarea geometriei roţilor 

de direcţie, Sistem 

tridimensional 3D 

buc 1 Parametrii de diagnosticare şi 

reglare a geometriei roţilor a 

automobilelor, roţi cu Ø 12 – 24 

inch. 

Puntea din faţă: 

- convergenţa roţilor din faţă, mm; 

- unghiul de convergenţă; 

- unghiul de cădere; 

- unghiul de înclinare a suportului 

din faţă; 

- unghiul de bracare a roţilor până 

la extreme. 

Puntea din spate: 

- convergenţa roţilor din spate, 

mm; 

- unghiul de convergenţă; 

- unghiul de cădere. 

Unghiuri a simetriei axelor de 

automobil; 

Precizie înaltă de măsurare, abateri 

admisibile ±2’ - ±10’ în dependenţă 

de unghiurile măsurate; 

Dinamica modificării valorilor 

unghiurilor în procesul de reglare pe 

ecranul monitorului să fie afişată; 

Reprezentarea procesului de 

diagnosticare şi reglare pe ecranul 

monitorului;  

Imprimarea rezultatelor obţinute; 

Senzori de roţi cu infraroşu, 

accesorii pentru ei. 

Sistemul de operare inclus 

(software) în memorie sau pe card 

SD pentru toate automobilele; 

Elevator platformă cu 4 coloane 

pentru stand cu capacitatea de până 

la 4 t. 

Pentru 

instruirea şi 

siguranţa 

elevilor; 

Instalare şi 

punerea în 

funcţiune, 

instruire, 

manual de 

utilizare 

română; 

Garanţie şi 

deservire 

tehnică după 

garanţie. 
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Accesorii de bază şi auxiliari pentru 

funcţionarea corectă a standului. 

Fiabil în exploatare. 

10 42500000-1 Sistem de ventilare – 

evacuare gaze de 

eşapament 

buc 1 Prindere pe perete; 

Lungime furtun min 5 m; Diametrul 

furtun Ø 60 – 75 mm; 

Putere motor min 0,5 KW;                                                 

Debit, min 350 m³/h; 

Hornuri, coliere, dispozitive de 

prindere; 

Accesorii pentru ţevi de eşapament; 

ventilare mecanică a locului de 

instruire. 

Pentru 

instruirea şi 

siguranţa 

elevilor; 

Instalare şi 

punerea în 

funcţiune, 

instruire, 

manual de 

utilizare 

română; 

Garanţie şi 

deservire 

tehnică după 

garanţie. 

11 42123400-1 Compresor de aer (120 

litri, minim) 

buc 1 Tip: piston / melc; Presiunea 

maxima: 8 – 10 bar; 

Capacitate de aspirare: 600 – 800 

l/min;   

Dimensiuni şi greutate în 

conformitate cu caracteristicile de 

referinţă. 

Putere: 2 - 5 kW; Tensiune: 220 V, 

50 Hz 

Baterie de filtre cu conexiuni 

mobile, mufe pentru cuplarea 

furtunurilor elastice; 

Sistem de siguranţă la declanşarea 

presiunii înalte admisibile; 

Furtun elastic, tip spirală 5 – 15 m 

Pentru 

instruirea şi 

siguranţa 

elevilor; 

Instalare şi 

punerea în 

funcţiune, 

instruire, 

manual de 

utilizare 

română; 

Garanţie şi 

deservire 

tehnică după 

garanţie. 

12 42418000-9 Elevator cu 2 coloane 

electro – hidraulic cu 

capacitatea de 3,5 t 

buc 1 Capacitate portantă 3,5 t; 

Lungimea braţ 800 – 1200 mm;  

Înălțime maximă de ridicare 1,880 

mm;  Lățime totală 3400 mm; 

Înălţime minimă de ridicare 110 

mm; 

Bază redusă şi braţe simetrice;  

Sistem de siguranţă mecanic;  

Fixare în beton cu conespanduri; 

Alimentare 380 V / 50Hz; 

Putere motor min 3 kw; 

Accesorii şi lubrifianţi tehnici 

incluşi pentru utilizare. 

Pentru 

instruirea şi 

siguranţa 

elevilor; 

Instalare şi 

punerea în 

funcţiune, 

instruire, 

manual de 

utilizare 

română; 

Garanţie şi 

deservire 

tehnică după 

garanţie. 

13 38548000-8 Trusă mobilă / cărucior cu 

scule cu instrumente 

specializate minim (480 

elemente), sertare 

incorporate 

buc 2 Dimensiuni solicitate: L 600 - 800 x 

W 500 - 600 x H 1000 - 1400 mm; 

Seturi instrumente / scule 

specializate pentru automobile: 

Cheii combinate: 4 – 39 mm; 

Set de instrumente hexagonale 

1/4" ; 

Set de tubulare 3/8" ; 

Set de tubulare imbus 1/2" ; 

Set de tubulare hexagonale adânci 

1/2" ; 

Set de cleşti unghiulari; 

Set de cleşti drepţi 

Set extractoare inele de siguranță; 

Set de chei inelare cotite la 75 ; 

Set instrumente de impact si tăiat ; 

Set de șurubelnițe diferite forme a 

capului; 

Pentru 

instruirea şi 

siguranţa 

elevilor; 

Seturile să 

fie complete 

cu 

instrucţiuni, 

Garanţie pe 

durata de 

utilizare. 
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Ciocan cap metal 500gr; 

Ciocan cap cauciuc; 

Ciocan cap combinat; 

Set de tubulare imbus torx; 

Set chiei tubulare lingi cu multe 

laturi; 

Set chiei (clichet) pentru cap de 

şurub, etc.; 

Chiee dinamometrică medie; 

Cleşte de forţă; 

cleşte de tăiat diferite materiale şi 

forme; 

Set cheii ajustabile; 

Set punctatoare; 

Set tăietoare metal; 

Set cap de şurub 4 – 38 mm; 

Set cap de şurubelniţe diferite 

forme; 

Set hexagoane unghiulare; 

Set cap braţ de fixare. 

 

14 42418000-9 Cric hidraulic mobil 2,5 t buc 4 Capacitate portantă 2,5 t; Înălţimea 

de ridicare: 130 - 500 mm;  Masa 8 

- 11 kg; 

 

Pentru 

instruirea şi 

siguranţa 

elevilor; 

Garanţie pe 

durata de 

utilizare. 

 

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate. 

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]________________________________ 

a) Vînzare-cumpărare 

12. Termenul şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 30 zile 

de la data înregistrării contractului. 

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31.12.2018 

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:  

mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 31 

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ şi corespunderea cu 

caracteristicile tehnice şi cerinţele indicate suplimentar. 

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

corespunderea cu caracteristicile tehnice şi cerinţele indicate suplimentar. 

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - 

economic, precum şi ponderile lor: 

a)  

b)  

c)  

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________ 

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 

[indicaţi]________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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20. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ 

următoarele:  
Nr. 

d/o 

Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii 

cerinţei: 

Obligativitatea 

1 Formularul ofertei  
 

Original confirmat prin semnătura 

şi ştampila participantului 

(formular F3.1). Da 

Da 

2 Specificaţii tehnice (F4.1) Original confirmat prin semnătura 

si stampila 

participantului. Cu prezentarea 

pozelor în 3D. 

Da 

3 Specificaţii de preţ (F4.2) Original confirmat prin semnătura 

si stampila 

participantului 

Da 

4 Certificat/ decizie de înregistrare a 

întreprinderii 

emis de Camera Înregistrării de Stat 

Copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

5 Extras din Registrul de Stat al persoanelor 

juridice 
Copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

6 Certificat de atribuire a contului bancar Copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

7 Situaţiile financiare anul 2017 Copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

8 Certificat lipsa datoriilor faţă de bugetul 

Naţional 
Original sau copie-confirmată 

prin semnătura şi ştampila 

Participantului 

Da 

9 Autorizaţia sanitara de funcţionare Copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

10 Certificat de conformitate ce confirmă 

calitatea bunurilor/serviciilor oferite 

eliberate de Organismul Naţional de 

verificare Moldova Standart 

Confirmă calitatea 

bunurilor/serviciilor oferite 

eliberate de Organismul Naţional 

de verificare 

- copia originalului confirmată 

prin ştampila şi 

semnătura participantului. În mod 

obligatoriu 

pentru: Utilaj şi echipament 

Da 

13 Valoarea minimă (suma) a unui contract 

individual îndeplinit pe parcursul ultimelor 

24 luni 

O valoare de 100% din valoarea 

ofertei prezentate 
Da 

14 Disponibilitate de bani lichizi sau capital 

circulant, sau de resurse creditare în sumă 

de 833  mii lei 

Suma necesară pentru utilajul şi 

echipamentul solicitat 

indicat în anexa la contract 

Da 

15 Formularul informativ despre ofertant Original confirmat prin semnătura şi 

ştampila 

participantului (formular F3.3). 

Da 

16 Declaraţia privind situaţia personală a 

operatorului economic 

Original - completată în conformitate 

cu 

Formularul (F 3.5); 

Da 

17 Dotarea cu echipamente tehnice, depozit 

pentru păstrare şi livrare instalare a 

Copie-confirmată prin semnătura şi 

ştampila 
Da 
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utilajului Participantului 

18 Garanţia pentru ofertă 2 % Original emisă de bancă, confirmat 

prin semnătura şi ştampila 

participantului 

Da 

19 Declaraţia privind conduita etică şi 

neimplicarea în practici frauduloase şi de 

corupere 

Original - completată în conformitate 

cu Formularul (F 3.4); 
Da 

20 Aviz sanitar Copie-confirmată prin semnătura şi 

ştampila Participantului 
Da 

21 Certificat de calitate a utilajelor şi 

echipamentelor  

Copie confirmată prin semnătura şi 

ştampila umedă 
Da 

23 Cazier judiciar al ofertantului Copie confirmată prin semnătura şi 

ştampila participantului. 
Da 

 

21. 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: I.P. Centrul de Excelenţă în Transporturi 

b) Adresa: Sarmizegetusa 31 

c) Tel: 52-35-12 

d) Fax: 52-35-12 

e) E-mail: ctcav@araxinfo.com 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Spînu Zinaida 

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).  

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: _www.cetauto.md__ 

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune 

cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achiziţiile publice. 

 

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

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

ştampilat, urmează a fi prezentate: 

 

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem 

dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: 

- până la: [ora exactă] 03.09.2018, ora 12
00

 

- pe: [data] 20 zile 

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 

procedurii negociate: ____________________________________________________  

 

c) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante 

şi locul concret de depunere a ofertelor] I.P. Centrul de Excelenţă în Transporturi, 

mun. Chişinău, str.  Sarmizegetusa, 31, bir.103. 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

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

asiste la deschiderea ofertelor. 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: română 

26. Garanţia pentru ofertă: 
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Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 2 %. în formă de:  

- Garanţie bancară  

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă 

la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:  

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];  

(b) datele bancare [indicaţi];  

(c) codul fiscal [indicaţi];  

(d) contul de decontare [indicaţi];  

(e) contul trezorerial [indicaţi];  

(f) contul bancar [indicaţi];  

(g) trezoreria teritorială [indicaţi]. 

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte 

procentual din preţul contractului adjudecat]: 15 %. 

 

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

economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________ 

a) Nu se cere. 

b) Societate pe acţiuni 

c) Societate cu răspundere limitată 

d) Altele ____________________________________________________________________ 

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:  

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

 

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC. 

 

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 833 mii lei. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Moroz Ion                                              L.Ş. 


