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Invitație de participare 

Nr. 12 din 14.03.2017 

 
Contractant şi Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chișinău” (ACC) 

Denumire concurs: Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deținătorilor de 

autovehicule 

 

SECŢIUNEA 1. Informații despre contractant 

1.1. Adresa şi contacte: MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara 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: Cod IBAN MD12PR002251166792001498, BC „ProCreditBank” 

S.A., mun. Chișinău. 

 

SECŢIUNEA 2. Detalii contract 
2.1. Tipul contractului: Achiziție servicii. 

2.2. Obiectul contractului: răspunderea civilă pentru orice pagubă sau vătămare corporală 

produsă prin accident de autovehiculele contractantului, conform listei anexate (se va 

distribui doar companiilor de asigurare/brokerilor care solicită informaţia). 

2.3. Factori de risc supuşi asigurării: conform sistemului regulator. 

2.4. Durata contractului: 12 luni. 

2.5. Contractul este periodic: NU. 

2.6. Sursa de finanţare: surse financiare proprii. 

 

SECŢIUNEA 3. Condiţii de participare 
3.1. Candidaţi potenţiali: companii de asigurare sau intermediari în asigurări; 

3.2. Condiţii speciale de eligibilitate: 

- licenţă valabilă pentru activitatea de asigurări generale şi, în cazul brokerilor de 

asigurare, licenţă valabilă a brokerului de asigurare. 

3.3. Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanţi: 

- Oferta, în care se va face referinţă la valorile totale ale: primei de bază calculate, 

reduceri sau majorări conform sistemului bonus-malus şi oferta finală a primei; 

- Informaţii generale despre asigurător: sediul, capitalul social, durata activităţii 

companiei pe piaţa asigurărilor, o referire la experienţa companiei şi, eventual, la 

principalii clienţi, vechimea activităţii companiei pe segmentul de asigurări la care 

se referă contractul, asocieri şi colaborări; 

- Proiectul de contract şi anexa la contract cu lista autovehiculelor şi primele de 

asigurare aferente; 

mailto:acc@mtc.md
http://www.acc.md/
mailto:acc@acc.md


2 

- Copia certificatului de înregistrare al entităţii ofertantului (asigurător şi, după caz, 

broker); 

- Copia licenţei de activitate a asigurătorului şi, după caz, a brokerului; 

- Pentru intermediari în asigurări, dovezi ale colaborării cu compania de asigurare a 

cărei ofertă o prezintă; 

3.4. Limba utilizată la întocmirea ofertei: limba de stat a Republicii Moldova; 

3.5. Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL; 

3.6. Perioada minimă de menţinere a valabilităţii ofertei: minim 60 zile de la data 

limită de depunere a ofertei. 

3.7. Prezentarea şi înregistrarea 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 _________, organizată 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 până la data limită de depunere a 

acestora şi în ordinea cronologică a primirii acestora. 

3.8. Termen limită pentru primirea ofertelor: 28.03.2017, ora 10.00. 

3.9. Comisia de licitaţie nu acceptă oferta dacă: 
- Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă; 

- Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde 

cerinţelor stipulate în aceasta; 

- Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face 

reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele 

enunţate în invitaţia de participare. 

 

SECŢIUNEA 4. Procedura 

4.1. Tipul procedurii: licitație deschisă; 

4.2. 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 un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător 

de către ofertant. Alte persoane nu sunt admise. 

4.3. Examinarea ofertelor: 

- Cu referire la situația financiară a asigurătorului: în cadrul evaluării ofertelor, 

contractantul îşi rezervă dreptul de a respinge ofertele asigurătorilor care au 

înregistrat indicatori financiari negativi sau care dau dovadă de risc sporit de 

neonorare a obligațiunilor contractuale. Singurii indicatori financiari examinați vor 

fi cei publicați pe site-ul www.cnpf.md de către Comisia Națională a Pieței 

Financiare; 

- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge 

toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care 

sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii 

financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de 

participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. 

4.4. Criterii de stabilire a clasamentului şi de determinare a ofertei câștigătoare: cel 

mai bun preţ. 

SECŢIUNEA 5. Informaţii suplimentare 
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5.1. Anunțuri publicate anterior privind acelaşi contract: NU; 

5.2. Persoane de contact: 

- Referitor la obiectul contractului: în cazul vehiculelor din gestiunea Serviciului 

autotransport – dl Ivan Ulinici, inginer, tel. 022 312065, 069 108934; în cazul 

vehiculelor gestionate de Baza de producţie – dl Mihail Seu, inginer, tel. 

022 428368, 069 175300; 

- Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md. 

5.3. Anexe: 

- Lista autovehiculelor şi mecanismelor ale S.A. "Apă-Canal Chişinău" care urmează 

a fi asigurate de răspundere civilă obligatorie (4 file, 243 unităţi). 
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