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SOCIETATEA PE ACŢIUNI „APĂ-CANAL CHIŞINĂU”

str. Albişoara, nr. 38, MD 2005, mun. Chişinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@mtc.md, web: www.acc.md

Titulară a Ordinului
„Gloria Muncii”
12.12.2012

Certificat Nr.085C
ISO 9001

Certificat Nr.027M
ISO 14001

Certificat Nr.015HS
OHSAS 18001

Certificat Nr.002En
ISO 50001

Invitaţie de participare la licitaţia deschisă
Nr. 65 din 16.08.2017
Beneficiar:
S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC)
Denumire contract: Contract pentru servicii de evaluare, organizare şi desfăşurare a licitaţiilor
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: Cod IBAN MD12PR002251166792001498, BC „ProCreditBank” S.A.,
mun. Chişinău.
SECŢIUNEA 2. Detalii contract:
2.1. Tipul achiziţiei: servicii de evaluare, organizare şi desfăşurare a licitaţiilor.
2.2. Contractul implică o achiziţie publică: Nu.
2.3. Obiectul contractului:
a) evaluarea bunurilor care urmează a fi supuse vânzării în cadrul unei licitaţii;
b) delegarea funcţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor cu strigare privind
comercializarea mijloacelor fixe neutilizate în producţie.
2.4. Durata contractului: circa __ luni, termenul limită pentru finalizarea lucrărilor - _____.2017.
2.5. Existenţa unui caiet de sarcini: Da;
2.6. Rezultatele finale conform contractului: conform Caietului de sarcini.
2.7. Contractul este periodic: Nu;
2.8. Sursa de finanţare: mijloace proprii.
2.9. Cerinţe contractuale speciale: Ofertanţii urmează să propună varianta proprie de contract,
care va avea drept anexă caietul de sarcini propus de către beneficiar.
SECŢIUNEA 3. Condiţii de participare
3.1. Candidaţi: companiile licenţiate în activitatea de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor, care
dispun de experienţă relevantă în domeniu.
3.2. Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanţi:
a) Scrisoare-ofertă, în care se vor include, obligatoriu:
- informaţii generale despre compania ofertant, inclusiv sediul, capitalul social,
vechimea în domeniul şi experienţa companiei (proiecte relevante); vechimea şi
experienţa membrilor echipei care urmează să realizeze lucrările propuse, principalii
clienţi;
- informaţii despre asocieri;
- preţul contractului;
- modalitatea de achitare;
- altele;
b) Propuneri privind modificarea caietului de sarcini;
c) Proiectul de contract/contracte;
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d) Copia certificatului de înregistrare al entităţii ofertantului;
e) Copia licenţei de activitate;
f) Copia situaţiilor financiare pentru anul 2016;
g) Certificatul despre lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget.
3.3. Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română;
3.4. Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL;
3.5. Perioada minimă de menţinere a valabilităţii ofertei: 90 zile;
3.6. 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 deschisă privind achiziţionarea
serviciilor de vânzare a imobilelor, 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 până la data limită de depunere a acestora şi
în ordinea cronologică a primirii acestora.
3.7. Termen limită pentru înregistrarea ofertelor: 23.08.2017, ora 10:00.
SECŢIUNEA 4. Procedura
4.1. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;
4.2. Ofertele admise spre examinare: Ofertele depuse până la expirarea termenului limită,
înregistrate în cancelaria întreprinderii, în plic/colet sigilat.
4.3. 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 sunt
admise.
4.4. Criterii de respingere a ofertelor: Ofertă incompletă, ofertă depusă cu întârziere, termen
valabilitate redus al ofertei, .
4.5. Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
4.6. Formula de apreciere a poziţiei fiecărei oferte în clasament: Punctaj maximal 100 pct.,
apreciat după cum urmează:
a) Preţul total al ofertei – max. 80% sau 80 pct. pentru cel mai bun preţ, iar celelalte oferte
vor fi punctate cu câte 1 pct. mai puţin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăşi cel
mai bun preţ;
b) Facilitatea altor condiţii contractuale – max. 20% sau 20 pct. aprecierea fiind dată
individual, de către fiecare membru al grupului de lucru pentru evaluarea ofertelor, apoi
fiind calculată media aritmetică.
4.7. Termen limită de examinare a ofertelor: ________.2017.
4.8. Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei: Se expediază în termen de până la 3 zile lucrătoare
din data pronunțării deciziei de către Comisia de licitaţie.
4.9. Negocierea contractului: În cazul eşuării negocierilor privind încheierea contractului cu
ofertantul clasat pe locul I, oferta respectivă urmează a fi respinsă, urmând a fi iniţiate
negocierile privind încheierea contractului cu ofertantul clasat iniţial pe locul următmun.
Negocierile pot fi considerate ca eşuate în următoarele cazuri:
- Constatarea neconformării totale sau parţiale de către ofertant cu cerinţele din invitaţia de
participare sau caietul de sarcini;
- Includerea de către ofertant în contract a unor clauze dezavantajoase pentru beneficiar.
SECŢIUNEA 5. Informaţii suplimentare
5.1. Persoane de contact:
48_2017-07-13 IP Evaluare si licitatie

3
- Referitor la obiectul contractului: Ivan Burdila, director economic al ACC, tel. 022 256902;
- Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: Secţia achiziţii şi patrimoniu, tel. 022 256797.
5.2. Informaţii care pot fi solicitate de către candidaţi:
- Caietul de sarcini pentru servicii de evaluare, organizare şi desfăşurare a licitaţiilor;
- Situaţiile financiare pentru anul 2016.
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