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Invitație de participare
Nr. 80 din 17.08.2018

Beneficiar:

S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Denumire concurs:

Achiziționarea autoturismelor

SECŢIUNEA I. Informații despre beneficiar
1.1. Adresa și contacte: MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara 38, tel.(022) 256-901,
tel/fax:(022) 222-349, email: acc@acc.md;
1.2. Coduri de identificare: c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920;
1.3. Rechizite bancare: Cod IBAN MD12PR002251166792001498, BC „ProCreditBank”
S.A. mun. Chișinău.
SECŢIUNEA II. Detalii concurs
2.1. Tipul achiziției: Achiziție de bunuri.
2.2. Obiectul achiziției:
Achiziționarea a 2 (două) autoturisme noi produse în anul 2018.
Condiții generale:
− Tipul de caroserie: Pick-up (cabină-separată de zona de încărcare);
− Platforma sau compartimentul de încărcare din spate de tip închis cu cabină;
− Lungimea platformei de încărcare: min. 1500, max. 1800 (mm);
− Numărul de uși: 4;
− Numărul de locuri: 5 (pers.);
− Tracțiune: 4x4;
− Tipul motorului: diesel;
− Capacitatea cilindrică a motorului: min. 2400, max. 2500 (cm³);
− Puterea motor: min. 150, max. 160 (C.P.);
− Cutia de viteză: manuală 6 rapoarte;
− Consum mixt: max. 7,5 (l/100km);
− Jante: 16’’.

2.3. Condiții de calitate și garanție:
 Termen de garanție: minim 24 luni de la data livrării;
 Pe parcursul termenului de garanție, ofertantul va deservi automobilul și va remedia
defecțiunile la sediul ofertantului;
 În caz de defecțiuni majore pentru care termenul de reparație va dura 15-20zile,
ofertantul va asigura beneficiarul cu autoturism de schimb, echivalent celui procurat, pentru
desfășurarea în continuare a activității. Contractul va trebui să asigure garanția de bună funcționare,
calitatea și performanța autoturismului de schimb oferit pe parcursul termenului de garanție.
2.4. Condiții de livrare:
 Furnizorul va livra bunurile în baza solicitărilor înaintate de către Beneficiar, în
termen de până la 25 zile lucrătoare, la adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 28 sau altă adresă în
raza mun. Chișinău, indicată în solicitare;
 La momentul livrării bunurile menționate nu vor depăși durata unui an din data
fabricării acestora;
 La livrare produsele vor fi însoțite de factură fiscală/invoice, certificat de calitate,
confirmat prin ștampilă umedă a Ofertantului, denumirea produsului în țara producătoare, data
fabricării, etc.;
 Certificat de garanție pentru autoturism;
 Certificat de confirmare a calității produsului;
 Fișa tehnică sau documentația tehnică a autoturismului;
 Certificat de verificare și etalonare metrologică a autoturismului;
 Act de primire-predare a autoturismului va fi semnat de beneficiar după respectarea
tuturor cerințelor invitației de participare.
2.5. Sursa de finanțare: Surse financiare proprii.
2.6. Durata contractului: Până la îndeplinirea obligațiunilor contractuale de către ambele
părți.
SECŢIUNEA III. Condiții de participare
3.1. Condiții financiare:
 Modalitatea de plată: propunerea financiară trebuie să includă un sistem flexibil de
achitări. Se va negocia o vacanță de plată 30-60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată.
Dacă formula de apreciere a clasamentului va include componenta respectivă, aceasta se va lua în
calcul;
 Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL, fără TVA. Ofertele în care moneda
utilizată va fi alta, vor fi recalculate cu aplicarea cursului de schimb oficial, stabilit de către BNM
pentru data deschiderii ofertelor;
 Aplicarea TVA: În situația în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA și
ofertantul este plătitor de TVA sau importatorul, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv
cota aplicată și valoarea totală a TVA care va fi facturată;
 Includerea în prețul ofertei a altor taxe și impozite, altor costuri aferente livrării:
toate elementele enumerate urmează a fi incluse în prețul ofertei, cu specificarea cuantumului
acestora, cu excepția cazurilor în care evidențierea lor nu este rezonabilă.

3.2. Setul de documente pentru a fi prezentate obligatoriu de către ofertanți:
 Formular ofertă, Anexa nr. 6, oferta, cu indicarea și confirmarea condițiilor
specificate în punctele 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.4, etc.;
 Fișa tehnică a produsului;
 Copia licenței de activitate;
 Certificat de garanție;
 Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 Copia situațiilor financiare pentru anul 2016-2017;
 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul de Stat;
 Formular informații generale despre ofertant, Anexa nr. 7;
 Formular experiență similară ultimii 3 ani, Anexa nr. 8, inclusiv informații privind
angajații calificați;
 Formular declarație privind eligibilitatea, Anexa nr. 9;
 Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.
3.3. Limba utilizată la întocmirea documentelor de licitație: limba română.
3.4. Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei.
3.5. Prezentarea și înregistrarea ofertelor:
Setul de documente cu aplicarea ștampilei umede pe fiecare filă, urmează să fie depus în 2
plicuri/colete sigilate, separate (original și copie), în Cancelarie, bir.311, din str. Albișoara, 38.
Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție: Întreprinderea „___________”
depune prezenta ofertă pentru a participa la licitația privind achiziționarea, organizată de către
S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Adresa juridică a întreprinderii, numele, prenumele, telefonul mobil
și email-ul persoanei responsabile.
Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data anunțată, în ordinea
cronologică a primirii acestora.
În atenția ofertanților propunerea tehnică și financiară vor fi prezentate în 2 plicuri separate.

3.6. Termen limită de prezentare a ofertelor: până la 03.09.2018, ora 16:00.
3.7. Comisia de achiziție nu acceptă oferta dacă:
 Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
 Oferta nu conține informația solicitată în invitația de participare sau nu corespunde
cerințelor stipulate în aceasta;
 Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conțin informații false, ori face
reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele enunțate în
invitația de participare;
 Este emisă vreo hotărâre de judecată că firma nu poate să-și îndeplinească atribuțiile.
SECŢIUNEA IV. Procedura
4.1. Tipul procedurii: licitație deschisă.
4.2. Deschiderea ofertelor:
 Sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău. Data și ora
ședinței de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de achiziție a S.A. „Apă-Canal

Chișinău” și comunicată ulterior ofertanților prin telefon (sms) și/sau email. La ședință pot
participa doar acei reprezentanți ai ofertanților care dețin asupra sa un act de identitate valabil și o
procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sânt admise.
 Procedura va fi desfășurată în conformitate cu „Regulamentul privind procedurile
de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din
sectoarele electroenergetice, termoenergetice, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare”, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 24/2017
din 26.01.2017.
4.3. Examinarea ofertelor:
 Ofertele vor fi examinate în două etape:
a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea și calificarea
ofertelor pe aspectele de calitate și condiții contractuale, cerințele pentru care sunt stipulate în
prezenta invitație de participare;
b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise
doar ofertele care vor trece etapa de precalificare.
 Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație și de a respinge
toate ofertele în orice moment, înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa
unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile
necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-și crea astfel anumite
obligații față de ofertanți.
4.4. Criterii de atribuire: Oferta cu cel mai bun preț.
4.5. Formula de apreciere a poziției fiecărei oferte în clasament:
 Preț – max. 100% sau 100 pct, cel mai bun preț va fi punctat maximal, iar celelalte
oferte vor fi punctate cu câte 1 pct. mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși
cel mai bun preț.
4.6. Condiții speciale de examinare a ofertelor: Cu referire la condițiile de achitare: nu
vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans.
4.7. Înștiințarea privind rezultatul licitației: Se expediază în termen de până la 3 zile din
data pronunțării deciziei de către Comisia de achiziție.
SECŢIUNEA V. Informații suplimentare
• Referitor la obiectul contractului: Iurie Iurcu tel. (022) 243-130.
• Referitor la procedura desfășurării licitației: tel. (022) 256-797, e-mail: sap@acc.md

