
  
INVITAŢIA DE PARTICIPARE 

  
privind achiziţionarea:       AUTOMOBILELOR 

         prin procedura de achiziţie: LICITAȚIE DESCHISĂ. 
 

 1. Denumirea întreprinderii: Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” a MAI 
 2. IDNO: 1010600043506 
 3. Adresa: MD-2012, or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79 
 4. Numărul de telefon/fax: (022) 256-203; 256-205 
 5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a întreprinderii: http://www.serviciipaza.md/ 
 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: achiziți@serviciipaza.md. 
 7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: servicii pază. 
 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi care îi pot satisface necesităţile să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: 

  
Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/ 
lucrărilor solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Specificarea 
tehnică deplină  

solicitată, 
standarde  

de referinţă 

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru 
fiecare 

lot în parte) 
1. Lotul 1 Unități 2 

automobile 
de tip sedan 

Puterea minim-100 (CP);  
Aer condiționat; 
Airbag –minim (frontal șofer, frontal 
pasager);                      
Anul fabricării – automobil nou 2021; 
Termen de garanție minim - 3 ani 
Consum urban maxim-7,5 L/100km 
Consum extraurban maxim- 6,0 L/100km 

Pînă la  
10 000 
EURO 

2. Lotul 2 Unități 2 
automobile 

de tip 
furgon 

Puterea minim-100 (CP);  
Aer condiționat; 
Airbag –minim (frontal șofer, frontal 
pasager);                      
Anul fabricării – automobil nou 2021; 
Termen de garanție minim - 3 ani 
Consum urban maxim-8,0  L/100km 
Consum extraurban maxim- 5,0 L/100km 

Pînă la  
12 000 
EURO 

3. Lotul 3 Unități 6 
automobile 

de tip 
tracțiune 
integrală 

4X4 

Puterea minim-100 (CP);  
Aer condiționat; 
Airbag –minim (frontal șofer, frontal 
pasager);                      
Anul fabricării – automobil nou 2021; 
Termen de garanție minim - 3 ani 
Consum urban maxim-8 L/100km 
Consum extraurban maxim- 6,0 L/100km 

Pînă la 
 17 000 
EURO 

  
Valoarea estimativă totală 

146 000 
EURO 

  
 
 
 



9. În cazul în care contractul este împărţit în loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta): 

1) pentru un singur lot; 
2) pentru mai multe loturi; 
3) pentru toate loturile; 
4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant  
5) termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: după caz, 30 zile de la încheierea 

contractului de achiziție, negociabil.  
6) termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2021. 
10. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 

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

11. 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:  

  
Nr. 
crt. 

Descrierea 
criteriului/cerinţei 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinţei 

Nivelul minim/  
Obligativitatea 

1. Informații generale despre ofertant Să conțină obligatoriu numele 
conducătorului, date de contact 
(telefon și e-mail) și coordonatele 
bancare – confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei 

Obligatoriu  

2.  Oferta  Original, confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei 

 Obligatoriu 

3 Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

Copie, emis de Agenţia Servicii 
Publice, confirmat prin aplicarea 
semnăturii 

Obligatoriu 

4 Licență, Autorizație ( după caz ) copie -confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei 

Obligatoriu 

5 Declarație privind neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art. 16 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 
246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 
întreprinderea municipal (Conform anexei nr.5) 

Original - confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei 

Obligatoriu 

  
Notă: Criteriile de atribuire sunt: 
preţul cel mai scăzut în cazul corespunderii criteriilor de calificare. 
 
 Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): _______ 
_______________________________________________________________________ 
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate preț. 
12. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 

ponderile lor: 
  

Nr. 
crt. 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%) 

1. Oferta financiară 90% 
2. Oferta tehnică 10% 

  
         
 
 
 





Anexa nr.5  
la Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor,  

                                                                                                          lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat 
  
  

_________________________________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) 

  
DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din  
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat  

şi întreprinderea municipală  
  
Titlul achiziţiei: ___________________________________________________________ 
  
Subsemnatul, _____________________, reprezentantul legal al ___________________, 

(denumirea operatorului economic) 
  
în calitate de ofertant, la achiziţie ____________________________________________,  

(denumirea achiziţiei) 
  
organizată de Î.S.”___________________”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 
alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, respectiv 
ofertantul: 

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu avem persoane 
care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, 
bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt 
soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, 
nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, 
socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire, 

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte 
în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

  
Data completării ________________________________ 
  
Operator economic _______________________________ 

(semnătura) 
  
Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia: 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
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