la Hotărîrea Guvernului nr.763
din 11 octombrie 2012

REPUBLICA MOLDOVA
DOCUMENTAŢIA-STANDARD
pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii

Obiectul
achiziţiei:
Achiziționarea
AUTOVECHICULULUI
REFRIGERATOR pentru transportarea vaccinurilor;
Cod CPV : 34144000-8
Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Sănătate Publică
Procedura achiziţiei: Licitaţie publică

Licitaţia nr. _15/02064__ din _22.09.2015______
Nr. BAP şi data publicării: _67__ din _04.09.2015____
Data deschiderii: _22.09.2015_______, ora _10:00____

–

INVITAŢIE LA LICITAŢIE
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Licitaţie publică

Achiziționarea AUTOVECHICULULUI – REFRIGERATOR pentru transportarea
vaccinurilor; Codul CPV: 34144000-8
Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul
achiziţiilor publice nr. 67 din 04.09.2015
În scopul achiziţionării Achiziționarea AUTOVECHICULULUI – REFRIGERATOR pentru
transportarea vaccinurilor;
conform necesităţilor Centrului Naţional de Sănătate Publică (în continuare – Cumpărător)
pentru anul de activitate 2015, este alocată suma necesară din surse speciale,(PROIECT GAVI)
Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) invită operatorii economici interesaţi, care
pot satisface necesităţile Cumpărătorului, să participe la licitaţie privind livrarea următoarelor
bunuri:
Locul destinației : Centrul Național de Sănătate Publică.
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1.1 Achizionarea AUTOVECHICULULUI – Bucată 1.00
REFRIGERATOR pentru tansportarea vaccinurilor
Motorul:
Diesel Euro 5
4 cilindri, 4 supape pe cilindru
Capacitatea cilindrică: 2,3 litri ±0,2
Puterea motorului: 140 - 150c.p.
Rezervor combustibil: 70 litri ±10
Cutia de viteze:
Mecanica 6+1 trepte
Tracțiunea: 4x2 (spate)
Șasiul:
• Rama longitudinală
• Ampatamentul: 3520 mm ±100 mm
• Lungimea totala: 5558 mm ±100 mm
• Lățimea totala: 2010 mm ±100 mm

Buc.

1

• Înălțimea totala: 2700 mm ±100 mm
• Masa totală admisibilă: 3500kg ± 100 kg
• Sarcina utila: 1400 kg ± 100kg
• Volumul util marfat 11,0 m3 ±1,0 m3
• Dimensiuni interior (LxIxH):3130x1800x1900 mm ± 100 mm
• Suspensia: mecanică
• Fata: arcuri lamelare transversal fată
• Spate: arcuri lamelare spate parabolic
Sistemul de frânare:• Cu 2 contururi pneumohidraulic:discuri
• ESP9 (ABS+EBD+ASR)
• Frâna de parcare pe puntea din spate;
Sistemul electric:
Acumulator: 110 Ah (12 V)
Generator 150 A (14 V)
Dotare pentru funcționare a utilajului frigorifer de la rețeaua electrică
externă în timpul staționării 220-240V, frecvența 50Hz
Roți:
Jante: otel
Anvelope: 235/65 R16
Spate: Duble
Culoarea: albă
DOTATII
• Locuri pe scaune 2 + 1; •
Proiectoare de ceață din față;
• Scaunul șoferului ajustabil pe trei direcții; • Lămpi de funcționare de zi;
• Centuri de siguranță; • Vitezometru, km;
• Geamuri electrice; •
Preechipare audio;
• Climatizor (Condiționer); •
Reglarea farurilor;
• Uși din spate cu balamale,
deschidere lateral 270°; • Ușa glisanta din dreapta;
• Filtru de combustibil cu separator de apa; •
Servodirecție hirdaulica;
• Consolă în spate pentru roata de rezerva; • Cric hydraulic;
• Luminile de poziție (gabarit)
laterale; • Imobilaizer;
• Radio/CD; • Saboți;
• Reglarea coloana de direcție;
• Kit de instrumente;
• Încălzire în cabina șoferului;
• Triunghi reflectorizant.
Izotermarea și agregatul frigorific
Parametrii tehnici a izolației:
• Volum util în urma izolației:+/- 9,5 / 10.0 m3
• Podeaua cu grosime de 80 mm,protejat la interior cu rasina artificială.
• Panouri izolate cu grosime de 50 mm (perete frontal și tavan), cu fibră de
sticlă.
• Panouri izolate cu grosime de 50 mm (pereții laterali), cu fibră de sticlă.
• Pasaje roti izotermate.
• Ușa laterală suplimentară, cu grosimea de 50 mm, armat cu fibră de sticlă.
• Ușa spate suplimentară, cu grosime de 50 mm, armat cu fibră de sticlă.
• Îmbinarea, asamblarea elementelor componente precum și realizarea
etanseitatii amenajării frigorifice se realizează cu adeziv
profesional tip HENKEL

Agregatul frigorific:
Model: THERMO KING V-200MAX
Componente:
• Condensator;
• Vaporizator;
• Compresor antrenat la motor;
• Funcționare de la rețeaua electrică externă 220-240V, frecvența 50Hz în
timpul staționării;
• Panou de comanda cu reglajul temperaturii instalat în cabina șoferului;
Performantele vaporizatorului:
• Debit de aer răcit: 1100 m3/h
Refrigerant:
• Freon ecologic HFC R 404A
Temperatura interioara:
+2….+10°C
Garanția 2 ani fără limită de parcurs.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:
Pe parcursul a. 2015, în termen de 60 zile calendaristice, din momentul înregistrării
contractului la Trezoreria de Stat.
Termenul de valabilitate restant a bunurilor (la momentul livrării) va constitui : 2 ani fără
limită de parcurs.
Cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: vezi pct.1.9 din
Formularul informativ despre ofertant F3.3.
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară şi familiariza cu
cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos: Centrul Naţional de Sănătate Publică,
mun.Chişinău, str.Gh. Asachi 67A, et.4, bir.407, 408, Galina Lazur, şef serviciu achiziţii, tel: 022574-574, 022-574-519, de la 08:00 – 16:30.( www.cnsp.md rubrica achiziții)
Setul de documente poate fi procurat 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) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de
200 lei pentru fiecare set.
Plata se efectuează în numerar sau prin transfer:
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Contul bancar:3359502
Contul trezorerial:440115101121901
Banca Benef. MF-Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD 2X
Codul fiscal:1007601001123
cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”.

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc
operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziţie.
Notă: Cerința dată nu se referă la operatorii care s-au înregistrat șa procedură și au
accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.
Documentele Participantului puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate pînă
la ora 10:00 pe 22.09.2015 la sediul Centrului Naţional de Sănătate Publică, mun.Chişinău,
str.Gh. Asachi, 67A, cancelaria, et.1, bir.103. Ofertele întîrziate vor fi respinse. Ofertele vor fi
deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al
Centrului Naţional de Sănătate Publică şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la data de
22.09.2015, ora 10:00, pe adresa mun.Chişinău, str.Gh. Asachi, 67A,blocul central, sala nr. 2,
etajul 1.
Toate ofertele vor fi însoțite de o Garanție pentru ofertă în formă de: Garanţia bancară
pentru ofertă (original) conform F 3.2.- emisă de către o bancă comercială sau
Garanție pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractate, conform
următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601001123
Contul de decontare/trezorerial: 461300000121901
Contul bancar: 3359502
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 15/02064 din 22.09.2015"
Cuantumul garanţiei bancare pentru ofertă a Participantului la licitaţie constituie 1% din
valoarea ofertei fără TVA prezentate.
Adresa(ele) de referinţă din textul de mai sus:
Centrul Naţional de Sănătate Publică, mun.Chişinău, str.Gh. Asachi 67A, et.4, bir.407, 408,
Galina Lazur, şef serviciu achiziţii, tel: 022-574-574, 022-574-519 sau 022-574-674 – Anatol
Melnic - șef centru de profilaxie specifică.

