
 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE  
 

privind achiziționarea Serviciilor de deservire și reparație auto prin procedura de achiziție 

publică – cererea ofertelor de preț 

codul CPV 50112200-5 

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

2. IDNO: 1003600153360 

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2 

4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: mcecoi@mail.ru, 

www.amt-botanica.md  

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la 

documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 

SIA RSAP 

7. 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): Instituție medico-sanitară publică. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii: 

  Denumirea cursului solicitat UM Cant 
Suma 

estimativă, 

fără TVA (lei) 

  
Lotul 1 Servicii de deservire și reparație a 

autoturismului Skoda Octavia 2009 
      

1 Diagnosticarea suspensiei buc. 2 350 
2 Diagnosticarea   computerizată buc. 2 420 
3 Schimbul uleiului de motor litri 5 625 
4 Schimbul filtrului de ulei buc. 1 150 
5 Schimbul filtrului de aier buc. 1 250 
6 Schimbul filtrului de combustibil buc. 1 260 
7 Schimbul filtrului de salon din cărbune buc. 1 125 
8 Schimb al pompei lichidului de racire. buc. 1 770 
9 Schimb  al rolelor de întindere ( de tensiune)  1 set. set. 1 550 
10 Schimb curelei mecanizmului de distribuţie. buc. 1 1000 
11 Schimb lichidului în sistemul de răcire  litri 5 400 
12 Schimb al radiatorului principal buc. 1 1100 
13 Schimb radiator de incalzire buc. 1 1700 
14 Schimb termostat buc. 1 470 
15 Schimb suportului motor - 1buc buc. 2 1400 
16 Verificarea presiunii în celindre buc. 1 200 
17 Schimb curea alternator buc. 1 250 
18 Schimb al rulment curea altentator buc. 1 1000 
19 Schimb al alternatorului buc. 1 2500 
20 Dezasamblarea reparaţia asamblarea altermatorului buc. 1 300 
21 Schimb al  demarorului buc. 1 2000 
22 Dezasamblarea reparaţia asamblarea demarorului buc. 1 300 
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23 Schimb al releului de aspiraţie buc. 1 370 
24 Schim al bendixului buc. 1 475 
25 Schimb al servodirecţiei hidraulice buc. 1 2200 
26 Schimb al pompei de combustibil buc. 1 300 
27 Schimb al debimetrului de aer buc. 1 1200 
28 Schimb al sondei lambda buc. 1 1300 
29 Schimb clapetei de accelerație buc. 1 1500 
30 Schimb bobina de inducţie buc. 1 1400 
31 Schimb bugii  1 buc. buc. 4 900 
32 Schimb al discurilor  1 set. buc. 2 3200 
33 Schimb al placutelorde frână din faţă  1 set.  set. 1 600 
34 Schimb al placutelor de frână din spate  1 set.  set. 1 600 
35 Schimb cablu frână de mînă  1 set. set. 1 700 
36 Reglarea frînii de staţionare buc. 1 200 
37 Schimb al suportului de frînă  – 1 buc buc. 2 2400 
38 Reparaţia suportului de frînă – 1 buc buc. 2 750 
39 Schimb kit culisante și burduf etrier de frînă față set. 4 1200 
40 Înlocuirea lichidului de frînă a sistemei de frînare litri 1 350 
41 Aerisirea sistemului de frînare buc. 1 200 
42 Schimb rulmenţilor butucului roții din  spate buc. 2 1400 
43 Schimb rulmenţilor butucului roții din față buc. 2 1500 
44 Schimb al amortizatoarelor faţă   buc. 2 2400 
45 Schimb al amortizatoarelor spate  buc. 2 2300 
46 Schimb al articulatie sarcina  ghidare sus / jos   buc. 4 1500 
47 Schimb tampon și burduf amortizor față/spate buc. 4 700 
48 Schimb sarcina support amortizator fata/spate buc. 4 1000 
49 Schimb al arcului elicoidal faţă buc. 2 1800 
50 Schimb al arcului elicoidal spate buc. 2 1800 
51 Demontarea-montarea casetei de direcție cu cremalieră buc. 1 800 
52 Restaurarea casetei de direcție cu cremalieră buc. 1 2200 
53 Schimb barei de comandă a direcţie buc. 2 700 
54 Schimb al capătului barei direcţie buc. 2 750 
55 Schimb burdufului barei de comandă a direcţie buc. 2 400 
56 Schimb bucsa brat suport din fata  buc. 4 1400 
57 Schimb bucsa brat support din spate   buc. 4 1500 
58 Schimb articulaţiei braţului (pivot) buc. 2 850 
59 Schimb al bucşelor stabilizator faţă/spate buc. 2 500 
60 Schimb bara stabilizator faţă/spate buc. 2 600 
61 Schimb articulaţiei planetare spre roată buc. 2 1800 
62 Schimb articulaţiei planetare spre cutie buc. 2 2000 
63 Schimb burdufului articulaţiei planetare spre roată  buc. 2 700 
64 Schimb burdufului articulaţiei planetare spre cutie  buc. 2 800 

65 
Reglarea unghiului de cădere şi convergenţă a axei din 

faţă 
buc. 2 

600 
66 Schimb kit ambreiaj buc. 1 3800 
67 Schimb uleiului de transmisie în cutia de viteză buc. 3 750 
68 Lucrări neprevăzute ale lăcătuşului – 1 oră ora. 5 1000 
69 Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră ora. 5 1000 
70 Schimb tobei de eșapament spate buc. 1 1200 
71 Schimb tobei de eșapament mijloc buc. 1 1400 
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72 Schimb becului electric buc. 3 300 
73 Schimb pneuri  (4 buc.)- 1 set. set. 1 4800 
74 Vulcanizarea buc. 8 300 
75 Balansarea buc. 8 300 

  Total lotul 1     80815 

  
Lotul 2 Servicii de deservire și reparație a 

autoturismului Logan MCV 2017 
      

1 Diagnosticarea suspensiei buc. 10 1700 
2 Diagnosticarea   computerizată buc. 10 2000 
3 Schimbul uleiului de motor litri 25 3100 
4 Schimbul filtrului de ulei buc. 5 800 
5 Schimbul filtrului de aier buc. 5 750 
6 Schimbul filtrului de combustibil buc. 5 1400 
7 Schimbul filtrului de salon din cărbune buc. 5 1100 
8 Schimb al pompei lichidului de racire. buc. 5 3800 
9 Schimb  al rolelor de întindere ( de tensiune)  1 set. set. 5 3600 
10 Schimb curelei mecanizmului de distribuţie. buc. 5 7200 
11 Schimb lichidului în sistemul de răcire  litri 20 1700 
12 Schimb al radiatorului principal buc. 2 3200 
13 Schimb radiator de incalzire buc. 1 1600 
14 Schimb termostat buc. 4 1900 
15 Schimb suportului motor - 1buc buc. 6 4300 
16 Verificarea presiunii în celindre buc. 5 1000 
17 Schimb curea alternator buc. 5 1800 
18 Schimb al rulment curea altentator buc. 5 6000 
19 Schimb al alternatorului buc. 2 4300 
20 Dezasamblarea reparaţia asamblarea altermatorului buc. 2 600 
21 Schimb al  demarorului buc. 2 4500 
22 Dezasamblarea reparaţia asamblarea demarorului buc. 2 600 
23 Schimb al releului de aspiraţie buc. 2 1000 
24 Schim al bendixului buc. 2 900 
25 Schimb al curea mecanismului de direcţie buc. 2 800 
26 Schimb al rulment curea mecanismului de direcţie buc. 2 1000 
27 Schimb al servodirecţiei hidraulice buc. 1 2200 
28 Schimb al pompei de combustibil buc. 2 1400 
29 Schimb al debimetrului de aer buc. 2 2400 
30 Schimb al sondei lambda buc. 2 2700 
31 Schimb clapetei de accelerație buc. 2 3000 
32 Schimb bobina de inducţie buc. 2 2500 
33 Schimb bugii  1 buc. buc. 20 4200 
34 Schimb manetei de conectare a farurilor buc. 2 700 
35 Schimb al discurilor  1 set. (2 buc). set. 4 6200 
36 Schimb al placutelorde frână din faţă  1 set.  set. 5 2600 
37 Schimb al placutelor de frână din spate  1 set.  set. 5 2700 
38 Schimb cablu frână de mînă  1 set. set. 2 1400 
39 Reglarea frînii de staţionare buc. 2 400 
40 Schimb al suportului de frînă – 1 buc buc. 4 7800 
41 Reparaţia suportului de frînă faţă – 1 buc buc. 8 3000 
42 Schimb kit culisante și burduf etrier de frînă față set. 8 3200 
43 Înlocuirea lichidului de frînă a sistemei de frînare litri 5 1200 



 

 

44 Aerisirea sistemului de frînare buc. 5 1000 
45 Schimb rulmenţilor butucului roții din  spate buc. 2 1500 
46 Schimb rulmenţilor butucului roții din față buc. 2 1500 
47 Schimb al amortizatoarelor faţă   buc. 6 6200 
48 Schimb al amortizatoarelor spate  buc. 6 6000 
49 Schimb al articulatie sarcina  ghidare sus / jos   buc. 8 2800 
50 Schimb tampon și burduf amortizor față/spate buc. 12 2400 
51 Schimb sarcina support amortizator fata/spate buc. 12 3200 
52 Schimb al arcului elicoidal faţă buc. 2 1600 
53 Schimb al arcului elicoidal spate buc. 2 1500 
54 Schimb casetei de direcție cu cremalieră buc. 1 3500 
55 Demontarea-montarea casetei de direcție cu cremalieră buc. 4 3500 
56 Restaurarea casetei de direcție cu cremalieră buc. 4 5500 

57 Schimb barei de comandă a direcţie buc. 10 3800 

58 Schimb al capătului barei direcţie buc. 10 3500 

59 Schimb burdufului barei de comandă a direcţie buc. 10 2200 

60 Schimb bucsa brat suport din fata  buc. 10 4000 

61 Schimb bucsa brat support din spate   buc. 10 3700 

62 Schimb articulaţiei braţului (pivot) buc. 6 2300 

63 Schimb al bucşelor stabilizator faţă/spate buc. 6 1600 

64 Schimb bara stabilizator faţă/spate buc. 6 1900 

65 Schimb articulaţiei planetare spre roată buc. 2 1600 

66 Schimb articulaţiei planetare spre cutie buc. 2 1600 

67 Schimb burdufului articulaţiei planetare spre roată  buc. 2 900 

68 Schimb burdufului articulaţiei planetare spre cutie  buc. 2 850 

69 
Reglarea unghiului de cădere şi convergenţă a axei din 

faţă 
buc. 10 

2000 

70 Schimb kit ambreiaj buc. 2 5700 

71 Schimb uleiului de transmisie în cutia de viteză buc. 15 3700 

72 Lucrări neprevăzute ale lăcătuşului – 1 oră ora. 10 2000 

73 Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră ora. 10 2000 

74 Schimb tobei de eșapament spate buc. 1 1600 

75 Schimb tobei de eșapament mijloc buc. 1 1400 

76 Schimb becului electric buc. 10 1000 

77 Schimb pneuri  (4 buc.)- 1 set. set. 2 8700 

78 Vulcanizarea buc. 20 600 

79 Balansarea buc. 20 600 

80 Înlocuirea acumulatorului buc. 5 6500 

  Total lotul 2    212200 

  Total     293015 

 
Condiții speciale:  

1. Prioritate în prestarea serviciilor o vor avea participanții procedurii de achiziție, care 

activează în raza municipiului Chișinău. Cerința dată este determinată de specificul 

activității AMT Botanica. Toate automobilele aflate în dotarea instituției deservesc 

Centrele Medicilor de Familie/Centrul Consultativ Diagnostic, funcționalitatea acestora 



 

 

este prioritară pentru a asigura caracterul continuu al serviciilor medicale acordate 

populației.  

2. Termenul de garanție minim pentru piese, din data instalării este de 12 luni.  

 

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

oferta (se va selecta): Pe lot  

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 

11. Termenii și condițiile de prestare solicitați: Incoterms 2020 EXW la comandă conform 

necesităților Cumpărătorului, în limita surselor financiare disponibile. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023. 

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

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al 

unor acte administrative (după caz):  Nu  

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim 

(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile 

solicitate (DUAE, documentație):  

Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de 

selecție 

 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Formularul DUAE Completat și confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

2 Oferta de preț – specificații 

de preț 

Anexa nr.23 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

3 Oferta tehnică – specificații 

tehnice 

Anexa nr. 22 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

4 Garanția pentru ofertă în 

valoare de 1% 
Garanţia pentru ofertă prin transfer la 

contul autorităţii contractante, conform 

următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA 

MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

DenumireaBăncii: B.C. 

„VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 

Chișinau  

DA 



 

 

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la 

licitaţia publică nr. _____ din ________" 

Dispoziția de plată va fi atașată în modul 

scanat, cofirmată prin semnatura electronică 

a parcipantului. 

Sau 

Scrisoarea de garanție bancară conform 

Anexei nr.9 din documentația standard, 

semnată că către banca prin aplicarea 

semnăturii electronice, și confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a 

participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

5 Cerere de participare Anexa nr.7 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

6 Declarație privind 

valabilitatea ofertei 

Anexa nr.8 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

7 
Extras din Registru de Stat 

Copie – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

8 Certificat de atribuire a 

contului bancar 

Copie – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

9 
Neîncadrarea în situațiile ce 

determină excluderea de la 

procedura de atribuire, ce 

vine în aplicarea art. 19 din 

Legea nr. 131 din 

03.07.2015 

Declaraţie pe proprie răspundere, 

completată în conformitate cu Anexa nr.27 

din documentația standard, confirmată prin 

semnatura electronică a participantului. 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

10 
Declarația privind lista 

principalelor servicii 

similare prestate în ultimii 3 

ani de activitate. 

Anexa nr.12 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

DA 



 

 

Minim 3 ani de experienţă 

specifică în prestarea 

serviciilor similare 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

11 
Declarația privind dotările 

specifice, utilajul și 

echipamnetul necesar pentru 

îndeplinirea 

corespunzătoare a 

contractului 

Anexa nr.13 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

12 
Certificat de efectuare 

sistematică a plăților 

impozitelor, contribuțiilor 

Copie – eliberată de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului - 15 zile din data 

eliberării); confirmată prin semnătura 

electronică a participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

13 Lista amplasării stațiilor de 

deservire (mun.Chișinău, 

bd.Dacia 5/2) 

Confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

14 Garanția de bună execuție a 

Contractului în valoare de 

5% din valoarea Contratului 

Garanţia de bună execuţie prin transfer 

la contul autorităţii contractante, 

conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA 

MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

Denumirea Băncii: B.C. 

„VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 

Chișinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia de buna 

execuţie a contractului nr. ___ din ____" 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul 

declarat cîștigător odată cu semnarea 

Contractului) 

DA 

15 
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 

Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM 

nr.145 din 24.11.2020, completat și 

confirmat prin semnatura electronică a 

aparticipantului. 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul 

declarat cîștigător odată cu semnarea 

Contractului) 

DA 

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1 % din valoarea ofertei fără TVA. 

17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5% din valoarea contractului 

atribuit. 

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 

procedurii negociate), după caz – Nu se aplică. 



 

 

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

utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație 

electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde sucesive indicate 

în SIA RSAP (3 runde). 

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării 

prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor 

de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronic, pe adresa indicată în 

documentație de atribuire. 

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

aplică. 

21. Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD. 

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și 

corespunderea serviciilor caietului de sarcini și cerințelor tehnice. 

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”. 

- pe: [data] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”. 

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

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

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” Ofertele întârziate vor fi respinse.  

27. 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. 

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

de stat. 

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

Uniunii Europene: Nu. 

30. 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 

31. 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. 

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

viitoare: Nu. 

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

astfel de anunț: Nu. 

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din 

SIA RSAP ”MTender”. 

35. 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 DA 



 

 

participare 

Sistemul de comenzi electronice NU 

Facturarea electronică DA 

Plățile electronice DA 

36. 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. 

37. Alte informații relevante: Nu. 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                                  Marina Golovaci 
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