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  ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziţionarea Serviciilor de deservire tehnică și reparație automobilelor     

                                                                (se indică obiectul achiziţiei) 

                                    prin procedura de cererea ofertelor de prețuri 
                                                                                  (tipul procedurii de achiziţie) 

 

1. Denumirea autorităţii contractante:  Instituţia Publică “Serviciul Naţional de Management al 

Frecvenţelor Radio” (SNMFR) 

2. IDNO: 1003600042163 

3. Adresa: mun. Chişinău, or. Durlești, str. N. Dimo 22/20 

4. Numărul de telefon/fax: 022 785742 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: e-mail: achizitii@snfr.md, 

www.snfr.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 

atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, 

www.snfr.md  

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o 

altă formă de achiziţie comună): 

 SNMFR este o instituţie publică necomercială în care Ministerul Economiei şi Infrastructurii are 

calitatea de Fondator, responsabilă de ţinerea evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor şi 

frecvenţelor radio, în scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio şi al asigurării 

compatibilităţii electromagnetice. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor servicii: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 
Denumirea bunurilor 

U/

M 
Cant. 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

Valoarea 

estimată (se va 

indica pentru 

fiecare  lot în 

parte)     lei 

(fără TVA) 

1. 50110000-9 

Servicii de deservire 

tehnică și reparație a 

automobilelor   

unitate  11 Conform cerințelor caietului de 

sarcini 
174 500.00 

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 174 500.00 

 

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

oferta (se va selecta):    un singur lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 
                                                                                                 (indicaţi se admite sau nu se admite) 

11. Termenii şi condiţiile de livrare solicitaţi:   din momentul încheierii contractului până la 

31.12.2021. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie  2021 

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

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 
                                                                                                                (indicaţi da sau nu) 
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14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se cere  
                         (se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative) 

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

determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, 

documentaţie):  

Nr. 

d/o 

Denumirea 

documentului/cerinţei 

Mod de demonstrare a 

îndeplinirii cerinţei: 

Obligativi

tatea 

1. 

DUAE Formularul standard al DUAE  - original, 

semnat electronic 

 obligatoriu 

2. Formularul ofertei (F3.1) 
Formularul F 3.1 completat - original, 

semnat electronic 
obligatoriu 

3. Specificația tehnică (F4.1) 
Formularul F 4.1 - original, completat și 

semnat electronic 
obligatoriu 

4. Specificația de preț (F4.2) 
Formularul F4.2 - original, completat și 

semnat electronic 
obligatoriu 

5. Autorizația ANTA  
Copie  confirmata  prin  semnătură 

electronică a operatorului economic 
obligatoriu 

   6. 
Autorizația Sanitară 

Copie  confirmata  prin semnătură 

electronică a operatorului economic. 
obligatoriu 

7. 
Unitatea de service auto a 

prestatorului trebuie să fie localizată 

în proximitatea maximă de 20 km 

față de sediul IP ”SNMFR”. 

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic. 

(va include adresa centrului de deservire 

și reparație auto) 

obligatoriu 

8. 

Experiență specifică în prestarea 

serviciilor similare (art. 22 alin. (2) 

lit. a) din Legea 131/2015 privind 

achizițiile publice) 

Lista Contractelor ce prevăd prestarea serviciilor 

similare în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade 

de prestare, beneficiar(min. 1 contract/an cu 

valoarea nu mai mică ca cea solicitată)- semnată 

electronic .  

Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea 

unor certificate/documente emise sau contrasemnate 

de către beneficiarii de servicii, confirmate prin 

semnătura electronică a operatorului 

economic. 

obligatoriu 

9. Dispunerea de personal calificat cu 

studii în domeniul reparaţiei 

transportului auto.  

(Personal antrenat cu stagiul de 

muncă în serviciul de reparație 

minim 3 ani cu acte confirmative în 

cantitate de minim de 5 lăcătuşi 

auto, 1 electrician (diagnost) auto, 2 

vopsitori auto)  

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic. 

(se va indica numărul personalului 

antrenat în prestarea serviciilor și se vor 

anexa documentele care constată studiile 

și experiența personalului antrenat ) 

obligatoriu 

10. Deținerea unui post pentru 

diagnostică computerizată a 

sistemelor electronice a 

autoturismului, compatibilă cu 

unitățile de transport auto produse 

inclusiv în anul 2016 (pentru 

diagnosticarea automobilului Ford 

Transit). 

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic. 

 

obligatoriu 

11. 

Dispunerea de minim 6 elevatoare de 

ridicare a autotransportului, inclusiv 

pentru microbuze 

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic. 

 

obligatoriu 
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Asigurarea deservirii şi reparaţiei 

camioanelor şi microbuzelor cu 

tonajul mai mare de 3,5 t. 

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic. 

 

obligatoriu 

12. 

Înălțimea la poarta de intrare în 

service auto să fie minim de 3.5m 

(pentru automobilul Mercedes-Benz 

Sprinter 515). 

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic. 

 

obligatoriu 

13. 

Deținerea de utilaj computerizat 3D 

pentru reglarea unghiurilor 

suspensiei 

 

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic (confirmare prin 

poze). 

obligatoriu 

14. 

Dispunerea de camera de vopsire, 

dotată cu sistemul de ventilare, 

pentru vopsirea caroseriei a 

automobilelor  

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic (confirmare prin 

poze). 

obligatoriu 

15. 

Să dispună de parcare pentru cel 

puțin 5 autoturisme cu supraveghere 

video  

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic (confirmare prin 

poze). 

obligatoriu 

16. 

Să dispună de supraveghere video la 

fiecare post de deservire tehnică 

 

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic (confirmare prin 

poze). 

obligatoriu 

17. 

Nepracticarea (excluderea) 

calculării repetate a preţului 

serviciilor/lucrărilor pentru etape 

tehnologice consecutive/necesare 

unui singur proces de deservire 

tehnică/reparație a autovehiculului 

prezentat de Beneficiar sau legate de 

acest proces. 

Declarație pe proprie răspundere, 

confirmată prin semnătură electronică a 

operatorului economic. 

 

obligatoriu 

18. 

Certificat de efectuare sistematică 

a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

eliberat de Inspectoratul Fiscal 

Copie, confirmată  prin semnătură 

electronică a operatorului economic 
obligatoriu 

19. Extras din Registrul de stat   
Copie, confirmată  prin  semnătură 

electronică a operatorului economic 
obligatoriu 

20. 
Certificat de atribuire a contului 

bancar 

Copie, confirmată  prin  semnătură 

electronică a operatorului economic 
obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al 

procedurii negociate), după caz  Nu se aplică 

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): licitaţia electronică, 3 

runde, pas minim 0,4% 

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut cu 

respectarea cerințelor caietului de sarcini 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

şi ponderile lor: Nu se aplică 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP 

- pe: [data] conform SIA RSAP 

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

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



4 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, Ofertele întârziate vor fi respinse.  
                                                                           (SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepţia cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

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

stat 

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 

Uniunii Europene: Nu se aplică      

       (se specifică denumirea proiectului şi/sau programului) 

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

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

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

29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este 

cazul): Nu se aplică 

30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor    

viitoare: Nu se aplică 

31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ: Nu a fost publicat 

32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 18.02.2021 

33. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/ accepta sau nu  

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

da 

sistemul de comenzi electronice nu  

facturarea electronică da 

plăţile electronice da 

34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică 

35. Alte informaţii relevante: ----- 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: Elena TODICA _____________________________                                         
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