
ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ 

„DIRECŢIA DE PRODUCŢIE „APĂ-CANAL” DIN OR. ŞTEFAN VODĂ” 
 

CAIET DE SARCINI 
Pentru achiziţionarea produselor petroliere 

 

Licitaţie deschisă 

Nr.1 din 10.12.2018 

 
1. Beneficiar:      ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ„DIRECŢIA DE PRODUCŢIE „APĂ-CANAL” DIN OR. ŞTEFAN VODĂ” 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ„DIRECŢIA DE PRODUCŢIE „APĂ-CANAL” 

DIN OR. ŞTEFAN VODĂ” 

3.  Obiectul achiziţiei: Achiziţie de bunuri. 

4. Scopul achiziţiei: Achiziţii de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere pentru mijloacele 

de transport ale întreprinderii. 

5.  Cod CPV  09100000 – 0 

6.  Parametrii privind obiectul achiziţiilor: 

Se solicită achiziţionarea de bunuri conform cerinţelor. 

Specificaţii tehnice 

Nr. 

d/o 

 Cod 

CPV 

Denumirea  

Bunurilor 

Specificarea Unitatea 

de  

măsură 

Cantitatea Standarde de 

referinţă 

1 09132000-3 Benzină Benzină cu 

amănuntul, cu cifra 

octanică minimă de 

95,0 determinată 

după metoda 

,,Research” 

 

 

Litri 

 

 

200 

SM226:2002/A1 

2 09134200-9 Motorină Motorină EURO 5 

cu amănuntul 

Litri 20400 GOST 305-

82/1-0,2-62 

(pentru perioada 

caldă a anului) 

GOST 305-

82/Z-0,2-35 

(pentru perioada 

rece a anului) 

 

Specificaţii de preţ 

(Acest tabel va fi completat de către operatorul economic – în coloanele 5 şi 6, iar de către beneficiar – 

în coloanele 1,2,3,4,7) 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor 

Unitatea 

de  

măsură 

Cantitatea Preţ 

Unitar 

(fără 

TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Termenul 

de livrare 

1 09132000-3 Benzină Litri 200   La 

solicitare 

2 09134200-9 Motorină Litri 20400, 

(1700 

lunar) 

  La 

solicitare 

 

 

 

 
7. Condiţii de calitate şi garanţie: 



- Produse petroliere disponibile în stoc; 

- Bunurile trebuie să corespundă caracteristicilor şi standardelor în vigoare şi să dispună de certificate 

ce confirmă calitatea lor; 

- Prezenţa operatorului economic pe piaţa Republicii Moldova nu mai puţin de 3 (trei) ani. 

8. Condiţii de livrare: 

- Furnizorul va asigura livrarea produselor în corespundere cu standardele solicitate; 

- Furnizorul va livra bunurile la solicitarea beneficiarului în termen scurt; 

- Cantitatea şi calitatea produsului va fi verificată la livrare de către beneficiar; 

- La livrarea produselor vor fi însoţite de factură fiscală/invoice, certificate de calitate, conformitate, 

fişa tehnică a produsului, etc.. 

9. Durata contractului:  

- Durata contractului – 12 luni 

10. Sursa financiară: 

- Surse financiare proprii. 

11.Condiţii de participare: 

11.1 Condiţii financiare: 

- Vacanţă de plată – 30 zile din momentul apariţiei obligaţiunii de plată. Ofertele care nu prevăd 

vacanţă 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 declarate neconforme cu invitaţia de participare; 

- Includerea în preţul ofertei a cheltuielilor de transportare, TVA 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 evidenţa lor nu este rezonabilă. 

11.2 Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanţi: 

- Oferta cu indicarea condiţiilor specificate în punctele 6, 7, 8, 9, etc. 
- Copia situaţiilor financiare pentru anii 2017-2018; 

- Informaţii generale despre ofertant – adresa juridică, telefon, email, fax, capitalul social, durata 

activităţii companiei pe piaţă, o referire la experienţa companiei şi eventual la principalii clienţi. 

- Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate. 

11.3 Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română. 

11.4 Valabilitatea ofertei: Minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertei. 

11.5 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 biroul anticamera pe adresa beneficiarului, cu 

înregistrare; 

- Partea din faţă a plicurilor/coletelor va conţine următoarea inscripţie – Întreprinderea _____________ 

Depune prezenta ofertă pentru a participa la licitaţia privind achiziţionarea produselor petroliere 

organizată de ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ„DIRECŢIA DE PRODUCŢIE „APĂ-CANAL” DIN OR. ŞTEFAN VODĂ”, 

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 acestora şi în 

ordinea cronologică a primirii acestora. 

11.6 Termenul limită de prezentare a ofertelor: conform invitaţiei de participare. 

11.7 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 documentele ce derulează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări 

neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de 

participare. 

12. Procedura: 

12.1 Tipul procedurii: Licitaţie deschisă 

12.2 Deschiderea ofertelor: Sediul ÎNTREPRINDEREI MUNICIPALE„DIRECŢIA DE PRODUCŢIE „APĂ-CANAL” 

DIN OR. ŞTEFAN VODĂ”, str. Industrială nr.2 

 

 

 

 



Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor este stabilită de către Comisia de licitaţie a ÎNTREPRINDEREI 

MUNICIPALE„DIRECŢIA DE PRODUCŢIE „APĂ-CANAL” DIN OR. ŞTEFAN VODĂ”, conform invitaţiei de participare. 

La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate 

valabil şi procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sunt admise. 

12.3 Examinarea ofertelor: 

- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans; 

- Nu vor fi examinate ofertele care nu întrunesc condiţiile pct. 11.1 cu referire la moneda ofertei; 

- 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 obligaţiuni faţă de ofertanţi. 

12.4 Criterii de atribuire: 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico - economic (pe baza evaluării tehnice şi 

financiare) 

12.5 Formula de apreciere a poziţiei fiecărei oferte în clasament: 

- Preţ – max. 80% sau 80 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 contractuale (inclusiv vacanţa de plată, termenul de livrare, garanţie, 

etc.) -  max. 10% sau 10 pct. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiţii cu excepţia preţului 

contractual, i se va acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în dependenţă de avantajele 

prevăzute. 

- Prestatorul sa se afle în raza oraşului Ştefan Vodă -10% sau 10 pct. 

12.6 Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei: 

Se expediază în termen de 3 (trei) zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către comisia de 

licitaţie. 

13 Informaţii suplimentare: 

- Referitor la obiectul contractului şi procedura desfăşurării licitaţiei dl Nicolenco Iurie director, 

preşedinte a comisiei pentru achiziţii publice, tel:  067304657, e-mail:apa-canal-sv2@yandex.ru.e-mail:    


