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@acc.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
Nr. 108 din 12.10.2017
Beneficiar:
S.A. „Apă-Canal Chişinău”
Denumire concurs: Achiziţionarea serviciilor de mentenanţă a excavatoarelor JCB 3CX,
JCB 8030ZTS, cu piesele de schimb/ consumabilele oferite către
furnizor
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.m
1.2. Coduri de identificare: c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920.
1.3. Rechizite bancare: IBAN: MD12PR002251166792001498, B.C. „ProCreditBank”
S.A. mun. Chişinău
SECŢIUNEA 2. Detalii concurs
2.1. Tipul achiziţiei: Servicii
2.2. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor de mentenanţă a excavatoarelor
JCB 3CX – 7 unităţi şi JCB 8030ZTS – 6 unităţi, cu piesele de schimb şi
consumabilele oferite către furnizor.
2.3. Condiţii generale
- Lista serviciilor de mentenanţă (care includ piesele de schimb şi consumabilele)
poate fi modificată pe parcursul derulării contractului;
- Prestarea serviciilor de mentenanţă urmează a fi asigurată cu personal specializat
calificat pe fiecare tip de lucrare în parte;
- Prestatorul trebuie să dispună de utilajul şi echipamentele specializate necesare
pentru a executa calitativ şi în termen lucrările solicitate;
2.4. Lista serviciilor achiziţionate:
Lotul 1 (unic)
№
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumire

Piese de schimb/
consumabile incluse
(denumire original)

Garanţia pentru servicii
Preţ unitar, şi, separat, pentru
MDL fără pieselor de schimb sau
TVA
consumabilele oferite,
luni

Schimbarea uleiului (motor)
Ulei motor
Schimbarea uleiului (transmisie)
Ulei transmisie
Schimbarea uleiului (sistema hidraulică)
Ulei sistem hidraulic
Ungerea nodurilor de angrenare
Unguent
Schimbarea filtrului de aer (interior) JCB 3CX
Filtru (mot JCB 444)
Schimbarea filtrului de aer (exterior) JCB 3CX
Filtru (mot JCB 444)
Schimbarea filtrului de combust. (cu încălzire)
Filtru (mot JCB 444)
Schimbarea filtrului de combust.fin JCB 3CX
Filtru (mot JCB 444)
Schimbarea filtrului (sistem hidraulic)
Filtru JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
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№
crt.

Denumire

Piese de schimb/
consumabile incluse
(denumire original)

Garanţia pentru servicii
Preţ unitar, şi, separat, pentru
MDL fără pieselor de schimb sau
TVA
consumabilele oferite,
luni

10 Schimbarea filtrului (sistem de transmisie)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

33
34

35

Filtru JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
(Powersheet /Auto)
Schimbarea lichidului de răcire (antigel)
Antigel G-12
Schimbarea lichidului din sistemul de frânare
JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
(DOT-4)
Schimbarea rolelor de întindere
Role (mot JCB 444)
Schimbarea seturilor de reparaţie a cilindrilor
JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
(sistem hidraulic)
Schimbarea demarorului
Demaror (mot JCB 444)
Schimbarea generatorului
Generator (mot JCB 444)
Schimbarea filtrului din salon
Filtru (JCB 3CX/4CX)
Schimbarea, reglarea , deservirea
Injectoare (mot JCB 444)
injectoarelor
Schimbarea, reglarea mecanismului de
JCB 3CX/4CX
direcţie
Schimbarea, pompei de apă.
Pompă (mot JCB 444)
Schimbarea ,reglarea pompei de combustibil
Pompă (mot JCB 444)
presiune înaltă
Schimbarea rulmenţilor din faţă la sistema de
JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
transmisie
Schimbarea rulmenţilor din spate la sistema
JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
de transmisie
Schimbarea rulmenților, releului de reglare,
JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
curelei la generator
Schimbarea şenilelor
JCB 8030 ZTS
Schimbarea furtunurilor de presiune înaltă.
JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
Schimbarea termostatului
JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
Reglarea presiunii în sistem hidraulic.
JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
Reglarea şi deservirea sistemei de transmisie JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
Reparaţia sistem hidraulic:
JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
1) Pompa de presiune înaltă;
2) Cilindri;
3) Hidromotoare etc.
Reparaţia sistemului de transmisie:
JCB 3CX /JCB 8030 ZTS
1) Cutia de viteză.(Hidromufe);
2) Puntea din faţă/spate.
Reparaţia sistemului de alimentare:
JCB 3CX / JCB 8030 ZTS
1) Pompa de combustibil,
2) Injectoare,
3) Conducte de combustibil, etc.
Reparaţia sistem de frânare:
JCB 3CX / JCB 8030 ZTS
1) Schimbarea discurilor de frână;
2) Conducte sistema de frână, etc.
Reparaţia sistemei de direcţie:
JCB 3CX / JCB 8030 ZTS
1) Coloana de direcţie;
2) Schimbarea setului barei de direcţie;
3) Scimbarea capului barei de direcţie.
Reparaţia sistemei electrice:
JCB 3CX / JCB 8030 ZTS
1) reparaţia generatorului, (dezmembrarea,
înbobinarea statorului etc.);
2) demarorului etc.
Preţ total pentru cantitatea egală cu 1
pentru fiecare poziţie în parte

2.5. Condiţii de calitate şi garanţie:
- Termenul de garanţie: nu se vor accepta servicii cu utilizarea pieselor de schimb şi
consumabilelor oferite de către furnizor, fără garanţie. Perioada şi condiţiile
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garanţiei urmează a fi specificate pentru fiecare serviciu în parte, în tabel cu oferta
de preţ.
- Pentru serviciile prestate care nu necesită utilizarea unor piese de schimb/agregate
se va acorda obligatoriu garanţie pentru o perioadă de minim 6 luni;
- Perioada de garanţie va începe de la data semnării a proceselor-verbale de recepție
care atestă prestarea serviciilor;
- Prestatorul se obligă să remedieze gratuit în perioada de garanţie, deficiențele
apărute ulterior efectuării operaţiunii de reparaţie;
- Piesele care în perioada de garanţie le înlocuiesc pe cele defectate beneficiază de o
nouă perioada de garanţie, care începe de la data înlocuirii acestora.
- Piesele de schimb şi consumabile pot fi analogice celor originale dar cu termen de
garanţie identic celor originale.
- Ofertantul va indica tipul și producătorul uleiurilor, unguientului și antigelului.
2.6. Condiţii de executare:
- Prestatorul se obligă să identifice defecțiunile excavatoarelor cu titlu gratuit;
- Termen de executare: În cazul în care piesele de schimb şi consumabilele necesare
pentru înlocuire nu sunt deţinute de către prestator, cu informarea prealabilă a
beneficiarului, termenul de executare a serviciilor de reparaţie şi întreţinire a
excavatoarelor va constitui nu mai mult de 10 zile lucrătoare;
- Executarea lucrărilor de către prestator se va atesta prin perfectarea şi semnarea
unui proces-verbal de recepţie a excavatorului, factura, garanţia şi după caz
certificate de calitate;
- Serviciile de reparaţie trebuie să readucă excavatorul la parametrii tehnici de
funcţionare stabiliţi de către producător.
2.7. Durata contractului: 1 an
2.8. Sursa de finanţare: surse financiare proprii
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 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.
3.2. Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanţi:
- Oferta, cu indicarea condiţiilor specificate în pct. 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.4 etc.;
- Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Informaţii generale despre ofertant: sediul, capitalul social, durata activităţii
companiei pe piaţă, o referire la experienţa companiei şi, eventual, la principalii
clienţi;
- Fişa tehnică a bunului;
- Certificat de conformitate;
- Caracteristica tehnică a pieselor de schimb și fabrica producătoare;
- Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.
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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. Valabilitatea ofertei: Se solicită a fi 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. „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.
3.6. Termen limită pentru depunerea ofertelor: 24.10.2017, ora 10.00;
3.7. Comisia de licitaţie nu acceptă oferta dacă:
- Este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
- 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: Licitaţie 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 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:
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;
- 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 atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (pe
baza evaluării tehnice şi financiare).
4.5. Formula de apreciere a poziţiei fiecărei oferte în clasament:
- Preţ – max. 90% sau 90 pct., ofertei care va propune cel mai bun preţ total i se va
acorda punctajul maximal, iar celelalte oferte li se va acorda cu câte un punct mai
puţin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăşi cel mai bun preţ total.
Având în vedere că volumul serviciilor nu este cunoscut, preţul total al ofertei se
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va determina prin însumarea preţurilor unitare pentru toate poziţiile pentru care
sunt înregistrate preţuri din partea a 3 sau mai mulţi ofertanţi. Ofertele care vor
include mai puţine poziţii decât cele prezente în ofertele menţionate, nu vor fi
evaluate. În cazul în care nu vor exista suficiente oferte pentru modalitatea
declarată de apreciere a punctajului, comisia de licitaţii urmează să identifice o
nouă modalitate de apreciere a punctajului, informând despre aceasta în prealabil
toţi ofertanţii sau poate decide anularea licitaţiei.
- Facilitatea pentru alte condiţii contractuale (inclusiv vacanţa de plată, termenul de
prestare/ livrare, garanţie 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. În lipsa unei reguli declarate de apreciere a
punctajului, acesta se va stabili individual de către fiecare membru al comisiei de
licitaţii, cu determinarea ulterioară a mediei aritmetice.
4.6. 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
- Referitor la obiectul contractului: Mihai Seu, inginer mecanic Baza de producţie,
tel: 022 428 427, mob: 069175300;
- Informaţii suplimentare, ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei:
tel. 022 256 797, e-mail: sap@acc.md
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