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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Nr. 103 din 05.10.2017
Beneficiar:
S.A. „Apă-Canal Chişinău”
Denumire concurs: Achiziţia țevilor elevatoare cu mufă, pentru făntîni arteziene de apă potabilă.
SECŢIUNEA 1. Informaţii despre beneficiar
1.1. Adresa şi contacte: MD-2005, mun. Chişinău, str. Albişoara, 38, tel. (022) 256-901, tel/fax:
(022) 222-349, e-mail: acc@acc.md.
1.2. Coduri de identificare: c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920.
1.3. Rechizite bancare: c/d 222470300175, BIC BSOCMD2X, B.C. „Banca Socială” S.A. mun.
Chişinău.
SECŢIUNEA 2. Detalii concurs
2.1. Tipul achiziţiei: achiziţie de bunuri.
2.2. Obiectul achiziţiei: Ţeavă elevatoare cu mufă, pentru făntîni arteziene de apă potabilă.
№
d/o

1.

2.

Denumirea

Ţeavă elevatoare cu mufă, pentru
făntîni arteziene de apă potabilă,
GOST 633-80, lungimea țevii
11,0 m
Ţeavă elevatoare cu mufă în set,
pentru făntîni arteziene de apă
potabilă, GOST 633-80, lungimea
țevii 8,0 m

Diametrul
nominal,
grosimea
peretelui, mm

Cantitatea

U.M.

Ø 60x5,0

24

buc

Ø 60x5,0

10

buc

Preţ
unitar
(lei MDL,
fara TVA)

Suma
(lei MDL,
fara TVA)

Total lot nr.5, lei fară TVA:
Total , fara TVA

2.3. Condiţii tehnice:
 Fabricate conform GOST 633-80 C.2, tabelul 2;
 Nu se admite ca suprafața exterioara și interioară a țevilor și mufelor să aiba corozie,
îngroșări, goluri, suprapuneri de materiale, stratificări, fisuri și incluziuni de nisip.
 Filetele și suprafețile conice alezate, a mufelor trebuie să fie zincate sau fosfatate.
 Fiecare țeavă trebuie să fie netedă, ermetică și completată cu mufă montată la strung pe
un capăt a țevii.
 În scopul protecției împotriva coroziei, la transportare și păstrare, suprafața exterioară a
fiecărei țevi și mufe trebuie să fie vopsită.
Cerințe pentru țeavă elevatoare:
 Diametrul exterior Ø60,3 mm;
 Diametrul interior Ø50,3 mm;
 Grosimea peretelui 5,00 mm.

Cerințe pentru mufa de unire a țevilor elevatoare:
 Diametrul exterior Ø 73,00 mm;
 Lungimea mufei 110,00 mm;
2.4. Condiţii de livrare:
 Produs nou, fabricat in anul livrării;
 Furnizorul va livra bunurile în termen de pînă la 15 zile de la solicitare, la adresa: mun.
Chişinău, str.Varniţa 28 sau altă adresă în raza mun. Chişinău, indicată în solicitare. Cantitatea
pentru fiecare livrare va fi indicată în solicitare.
 Partida achizitionată va fi însoţită de factură fiscală/invoice, certificat de calitate, cu anexe.
2.5. Condiţii de garanţie: minim 12 luni din data livrării.
2.6. Durata contractului: pînă la îndeplinirea obligațiunilor.
SECŢIUNEA 3. Condiţii de participare
3.1. Condiţii financiare:
- Vacanţă de plată: 60 zile din momentul apariţiei obligaţiunii de plată. Ofertele care nu
prevăd vacanţa de plată nu vor fi examinate, iar cele care prevăd o vacanţă mai mică decât
cea solicitată, vor fi considerate mai puţin avantajoase, fapt de care se va ţine cont la
evaluare;
- Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL. Contractul va include următoarea clauză:
„Dacă la data achitării cursul valutar MDL/EUR stabilit de BNM va devia cu peste 5%
faţă de cursul respectiv la data depunerii ofertei, părţile urmează să ajusteze
corespunzător preţul din contractul de bază, cu semnarea în acest sens a unui acord
adiţional.”
- Aplicarea TVA: În situaţia în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA şi ofertantul
este plătitor de TVA sau importatorul, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv
cota aplicată şi valoarea totală a TVA care va fi facturată;
- Includerea în preţul ofertei a altor taxe şi impozite, altor costuri aferente livrării:
toate elementele enumerate urmează a fi incluse în preţul ofertei, cu specificarea
cuantumului acestora, cu excepţia cazurilor în care evidenţierea lor nu este rezonabilă.
Cheltuielile de transport vor fi suportate de către Furnizor.
3.2. Setul de documente pentru a fi prezentat de către ofertanţi:
- Oferta, (cu precizarea punctelor 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.1.);
- Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice;
- Certificate de calitate şi conformitate;
- Certificat privind lipsa restanţelor la bugetul public naţional;
- Informaţii generale despre ofertant: adresa, capitalul social, durata activităţii companiei pe
piaţă, o referire la experienţa companiei);
În caz de necesitate, ulterior pot fi solicitate şi alte documente.
În caz de necesitate, ulterior pot fi solicitate şi alte documente.
3.3. Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română. Pentru furnizorii nerezidenţi ai RM,
oferta poate fi prezentată în limbile engleze şi rusă.
3.4. Perioada minimă de menţinere a valabilităţii ofertei: 60 zile de la data limiă de depunere a
ofertei
- Prezentarea ofertelor : Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă
a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original şi copie), în
Cancelarie, bir.311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare;
- Partea din faţă a plicurilor va conţine următoarea inscripţie: Întreprinderea „___________” depune
prezenta ofertă pentru a participa la licitaţia privind achiziţionarea
__________________, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Adresa juridică a
întreprinderii, numele, prenumele, telefonul mobil şi email-ul persoanei responsabile;
- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate pînă la data limită de depunere a
acestora şi în ordinea cronologică a primirii acestora.
- În atenţia ofertanţilor propunerea tehnică şi financiară vor fi prezentate în plicuri
separate.
3.5. Data limită de prezentare a ofertelor: 31.10.2017 , ora 10:00.

3.6. Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău.
Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către
Comisia de
licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms)
şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa
un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane
nu sînt admise.
SECŢIUNEA 4. Procedura
4.1. Tipul procedurii: licitaţie deschisă.
- Examinarea ofertelor: Ofertele vor fi examinate în două etape:
a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea şi calificarea
ofertelor pe aspectele de calitate şi condiţii contractuale, cerinţele pentru care sunt
stipulate în prezenta invitaţie de participare;
b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise
doar ofertele care vor trece etapa de precalificare
- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans;
- Evaluarea se va efectua pentru fiecare poziţie în parte şi, respectiv, poate fi decisă atribuirea
contractelor în favoarea mai multor ofertanţi, pe poziţiile pe care punctajul determinat
conform formulei de apreciere a clasamentului va fi mai mare.
4.2. Criterii de atribuire: Cel mai bun preţ.
4.3. Formula de apreciere a poziţiei fiecării oferte în clasament:
- Preţ – max. 90% sau 90 pct, cel mai bun preţ va fi punctat maximal, iar celelalte oferte vor
fi punctate cu câte 1 pct. mai puţin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăşi cel
mai bun preţ;
- Facilitatea pentru alte condiţii (inclusiv vacanţa de plată, termenul de livrare, etc.) – max.
10% sau 10 pct. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiţii, cu excepţia preţului, i
se va acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în dependenţă de avantajele oferite sau
lipsa acestora, li se va acorda un punctaj mai mic.
4.4. Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei: se expediază în termen de până la 3 zile din data
pronunţării deciziei de către Comisia de licitaţie.
SECŢIUNEA 5. Informaţii suplimentare
5.1 Persoane de contact:
 Referitor la obiectul achiziţiei: Valentin Railean, tel.(022) 350-617; tel.mob. 069102126;
 Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel.(022) 256-797, fax: (022) 256-728, email:
sap@acc.md.

