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Invitaţie de participare
Nr.69 din 21.08.2017
Beneficiar:
Denumire concurs:

S.A. „Apă-Canal Chişinău”
Achiziţionarea produselor petroliere în asortiment

SECŢIUNEA I. Informaţii despre beneficiar
1.1 Adresa şi contacte: MD-2005, mun. Chişinău, str. Albişoara 38, tel.(022) 256901, 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 II. Detalii concurs
2.1 Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri
2.2 Obiectul achiziţiilor: Produse petroliere în vrac și cu amănuntul prin
intermediul cardurilor electronice, după cum urmează:
2.2.1. Benzină cu amănuntul, cu cifra octanică minimă de 95,0, determinată după
metoda „Research”, standardul de referinţă: SM226:2002/Al;
2.2.2. Benzină cu amănuntul, cu cifra octanică minimă de 92,0, determinată după
metoda „Research”, standardul de referinţă: SM226:2002/Al;
2.2.3. Motorină Euro 5, cu amănuntul, standardul de referinţă: GOST 305-82/L0,2-62 (pentru perioada caldă a anului), GOST 305-82/Z-0,2-35 (pentru
perioada rece a anului);
2.2.4. Gaz lichefiat cu amănuntul, standardul de referinţă: GOST 20448-90;
2.2.5. Motorină Euro 5, în vrac, standardul de referinţă: GOST 305-82/L-0,2-62
(pentru perioada caldă a anului), GOST 305-82/Z-0,2-35 (pentru perioada
rece a anului);
2.2.6. Benzină vrac, cu cifra octanică minimă de 92,0, determinată după metoda
„Research”, standardul de referinţă: SM226:2002/Al;
2.2.7. Benzină vrac, cu cifra octanică minimă de 95,0, determinată după metoda
„Research”, standardul de referinţă: SM226:2002/Al;

2.2.8. Cantitatea estimativă anuală a produselor petroliere:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Denumirea produsului petrolier
Benzină cu amănuntul, cu cifra octanică minimă de 95,0, determinată
după metoda „Research”, standardul de referinţă: SM226:2002/Al
Benzină cu amănuntul, cu cifra octanică minimă de 92,0, determinată
după metoda „Research”, standardul de referinţă: SM226:2002/Al
Motorină Euro 5, cu amănuntul, standardul de referinţă: GOST 30582/L-0,2-62 (pentru perioada caldă a anului), GOST 305-82/Z-0,2-35
(pentru perioada rece a anului)
Gaz lichefiat cu amănuntul, standardul de referinţă: GOST 20448-90
Motorină Euro 5, în vrac, standardul de referinţă: GOST 305-82/L-0,262 (pentru perioada caldă a anului), GOST 305-82/Z-0,2-35 (pentru
perioada rece a anului)
Benzină vrac, cu cifra octanică minimă de 92,0, determinată după
metoda „Research”, standardul de referinţă: SM226:2002/Al
Benzină vrac, cu cifra octanică minimă de 95,0, determinată după
metoda „Research”, standardul de referinţă: SM226:2002/Al

Cantitatea estimativă
anuală, litri
83 000
252 500
506 800
23 000
180 000
11 000
7 000

2.3 Condiţii generale:

Produse petroliere disponibile în stoc;
Reţea extinsă a staţiilor de distribuţie a combustibilului, situate favorabil în
raza municipiului Chișinău;
 Pentru produsele petroliere livrate cu amănuntul (poz. nr. 2.2.1-2.2.4),
ofertanţii vor propune reduceri fixe de la preţul de panou valabile pentru toată
perioada valabilităţii contractului;
 Stocuri de produse petroliere livrate în vrac amplasate în zona mun. Chişinău.
 Sistem de livrare şi distribuţie, inclusiv electronic, cu următoarele specificări,
dar fără a se limita la acestea:
 acces online la sistem – 24/24 ore;
 administrarea de către Beneficiar a utilizatorilor şi cardurilor, stabilirea şi
delegarea drepturilor pentru utilizatori, etc;
 crearea restricţiilor de timp, regiune, sumă, tip şi cantitate pentru fiecare
card;
 vizualizarea soldului disponibil, precum şi a consumului zilnic, săptămînal,
lunar, etc.;
 vizualizarea detailată a tranzacţiilor efectuate cu cardul (numărul, cardului,
adresa staţiei, data şi ora, tipul produsului, cantitatea, suma, etc.);
 eliberarea gratuită a numărului solicitat de carduri şi blocarea acestora, etc.
2.4 Condiţii de livrare:
 Frunizorul va asigura livrarea produselor în corespundere cu standardele
solicitate;
 Furnizorul va livra produsele petroliere cu amănuntul, în termen scurt, cu
cardurile electronice, în baza solicitărilor înaintate de către beneficiar, prin
intermediul “cabinetului electronic”, cu acces limitat la acesta;
 Furnizorul va livra produsele petroliere vrac, în termen de pînă la 24 ore 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.
 Înainte de fiecare furnizare a produselor petroliere livrate în vrac Furnizorul va
expedia copia ordinului cu privire la stabilirea prețului pentru ziua respectivă.
 Produsele petroliere livrate în vrac se vor transporta cu autocisterne autorizate
ale Furnizorului, cu o capacitate aproximativă de 7000-14000 litri;
 Produsele petroliere livrate cu cardurile electronice, vor fi recepționate de
către beneficiar la staţiile de distribuţie ale furnizorului;



La livrare cu amănuntul, produsele petroliere vor fi însoţite de factură
fiscală/invoice, întocmită săptăminal, raportul pentru perioada (săptămână) de
consum, cu indicarea marcii de fabrică (denumirea produsului în ţara
producătoare), cantitatea (volumul şi masa brută), data fabricării, certificatele
de calitate, certificate de conformitate, fişa tehnică a produsului, etc.
 La livrare în vrac, produsele petroliere vor fi însoţite de factură fiscală/invoice,
cu indicarea marcii de fabrică (denumirea produsului în ţara producătoare),
cantitatea (volumul şi masa brută), data fabricării, certificatele de calitate,
certificate de conformitate, fişa tehnică a produsului, etc.
2.5 Durata contractului: 12 luni.
2.6 Sursa de finanţare: Surse financiare proprii.
SECŢIUNEA III. Condiţii de participare
3.1
Condiţii financiare:
 Vacanţă de plată: 60 zile din momentul apariţiei obligaţiunii de plată, suma
acesteia fiind minim 2 000 000 lei. 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, 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 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 transportare a produselor petroliere în vrac vor fi suportate de
către Furnizor.
3.2
Setul de documente pentru a fi prezentate obligatoriu de către ofertanţi:
 Oferta, cu indicarea condiţiilor specificate în punctele 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.4,
etc.;
 Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 Copia licenţei de activitate şi anexa;
 Certificat de înregistrare a produsului în Republica Moldova
 Fişa tehnică de securitate a produsului eliberată de către producător;
 Informaţia cu privire la amplasarea şi stocurile produselor petroliere în vrac,
precum şi reţeaua staţiilor de distribuţie în mun. Chişinău;
 Certificate de calitate şi de conformitate;
 Informaţii generale despre ofertant: adresa juridică, telefon, email, fax, etc.;
 Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.
3.3 Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română. Pentru furnizorii
nerezidenţi ai RM, oferta poate fi prezentată în limbile engleză şi rusă.
3.4 Valabilitatea ofertei: minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertei.
3.5 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 __________________, efectuată de către S.A. „ApăCanal 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.
3.6 Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 12.09.2017, ora 10.00.
3.7 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 IV. Procedura
4.1 Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.
- 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 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.
4.3 Examinarea ofertelor:
- Ofertele vor fi examinate în două etape:
c) 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;
d) 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.

4.4 Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic,
pe baza evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului.
4.5 Formula de apreciere a poziţiei fiecărei 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 depăși cel mai bun preţ;
- Facilitatea pentru alte condiții (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.
4.6 Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei: Se expediază în termen de pînă la 3
zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.
SECŢIUNEA V. Informaţii suplimentare
 Referitor la obiectul contractului: Ianis Malţev, inginer Serviciul administrativ
şi aprovizionări, tel: (022) 256-909, tel.mob.069 119-039;
 Referitor la
procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail:
sap@acc.md

