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APROB
Director tehnic, producție al
S.A. „Apă-Canal Chişinău”
_____________ Anatolie Lichii

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Nr. ______ din _____________2018

Beneficiar:
S.A. „Apă-Canal Chişinău”
Denumire concurs: Achiziţia ţevilor din oţel.
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: c/d 222470300175, BIC BSOCMD2X, B.C. „Banca Socială” S.A. mun.
Chişinău.
SECŢIUNEA 2. Detalii concurs
2.1. Tipul achiziţiei: achiziție de bunuri (Cod CPV 44163100-1).
2.2. Obiectul achiziţiei: ţevi din oţel în asortiment.
Cantitatea estimativă pentru anul 2018, conform tabelului:

№ lot

№
d/o

Denumirea

Diametru,
grosimea
peretelui, mm

Cantitatea

U.M.

GОSТ 3262-75

(diametrul nominal 15-40)
1.
2.
3.
4.
5.

Ţeavă oţel GОSТ 3262-75
Ţeavă oţel GОSТ 3262-75
Ţeavă oţel GОSТ 3262-75
Ţeavă oţel GОSТ 3262-75
Ţeavă oţel GOST 3262-75
GОSТ 10704-91

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
Ţeavă oţel GОSТ 10704-91

1.

Ø 15x2,8
Ø 20x2,8
Ø 25x3,2
Ø 32x3.2
Ø 40x3,5

553
458
313
239
168

m
m
m
m
m

Ø 57x3,5
Ø 76x3.5
Ø 89x4
Ø 108x4
Ø 127x4
Ø 159x5

1159
53
492
1084
11
343

m
m
m
m
m
m

(diametrul exterior 57-820)

Preţ unitar
(lei MDL, fara
TVA)

Suma
(lei MDL, fara
TVA)

12. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
13. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
14. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
15. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
16. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
17. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
18. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
19. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
20. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
21. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
22. Ţeavă oţel GОSТ 10704-91
Total , fara TVA

Ø 219x6
Ø 273x6
Ø 326x6
Ø 377x7
Ø 426x7
Ø 530x8
Ø 630x9
Ø 720x9
Ø 820x9
Ø 1220x12
Ø 1420x12

374
73
100
48
100
100
100
15
85
48
24

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

2.3. Parametrii tehnici şi funcţionali :
 Produs nou, fabricat in anul livrării;
 Stoc diponibil pe teritoriul R Moldova;
 Presiunea nominală al produselor solicitate este max 16 bar;
 Cantitatea este estimativa și la livrare va fi actualizată pînă la țeava întreagă;
 Pentru bunurile solicitate trebuie să fie destinate montarii la rețele de distribuție a apei;
Pașaportul produsului în care să fie menționat că țevile pot fi utilizate și în domeniul
alimentării cu apă.
 Ofertanții trebuie să prezinte următorii parametri tehnici: diametrul nominal, presiunea
nominală, marca de fabrica, materialul, denumirea producătorului, data și anul fabricării;
 Ofertanții pot să oferteze țevi laminate fabricate prin tragere fara sudură destinate montarii la
rețele de distribuție a apei;
2.4. Condiţii de livrare:
 Furnizorul va livra bunurile în termen de pînă la 20 zile 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.
 Țevile livrate vor avea lungimea minimă după cum urmează:
 GОSТ 3262-75 (diametrul nominal 15-40) minim 6000 mm/ buc;
 GОSТ 10704-91 (diametrul exterior 57-820) minim 9000 mm/ buc;
 Cantitatea şi calitatea produsului va fi verificată la recepție, pe teritoriul beneficiarului.
 Partida achizitionată va fi însoţită de factură fiscală/invoice, certificat de calitate, cu anexe.
2.5. Condiţii de garanţie: minim 12 luni din data livrării.
2.6. Durata contractului: pînă la îndeplinirea obligațiunilor.
SECŢIUNEA 3. Condiţii de participare
3.1. Condiţii financiare:
- Modalitatea de plată: propunerea financiară trebuie să includă un sistem flexibil de achitări.
Nu se va accepta achitarea în avans. Se va negocia o vacanţă de plată de 30-60 zile din
momentul apariţiei obligaţiunii de plată. Dacă formula de apreciere a clasamentului va include
componenta respectivă, aceasta se va lua în calcul.
- 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 prezentat de către ofertanţi:
 Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 la Regulamentul 24/2017);
 Formular informații generale despre ofertant (conform anexei nr. 7 la Regulamentul
24/2017);
 Formular experiență similară ultimii 3 ani, după caz şi pentru angajații calificați
(conform anexei nr. 8 la Regulamentul 24/2017);
 Formular declarație privind eligibilitate (conform anexei nr. 9 la Regulamentul
24/2017);
 Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 Copia situațiilor financiare pentru anul 2017;
 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul de Stat;
 Copia licenţei de activitate.
 Fişa tehnică a bunului.
 Certificat de conformitate;
 Dovadă stocului diponibil pe teritoriul R Moldova;
 Pașaportul produsului în care să fie menționat că țevile pot fi utilizate și în domeniul
alimentării cu apă.
 În caz de necesitate, ulterior pot fi solicitate şi alte documente.
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. Perioada minimă de menţinere a valabilităţii ofertei: 60 zile de la data limiă de depunere a
ofertei
- Prezentarea 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.
3.5. Data limită de prezentare a ofertelor: ______________________, ora 10:00.
3.6. 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.
SECŢIUNEA 4. Procedura
4.1. Tipul procedurii: licitaţie deschisă.
- 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;
- 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. Criterii de atribuire: Cel mai bun preţ.
4.3. Formula de apreciere a poziţiei fiecării oferte în clasament:
Preţ – max. 100% sau 100 pct. Pentru fiecare poziţie în parte, ofertei care va propune cel mai
bun preţ i se va acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte li se va acorda cu câte un punct
mai puţin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăşi cel mai bun preţ total;
4.4. 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
5.1 Persoane de contact:
 Referitor la obiectul achiziţiei: Ianis Malțev, inginer coordonator Departamentul Achiziții,
tel.(022) 256-862; tel.mob.069 11 90 39
 Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel.(022) 256-797, fax: (022) 256-728, email:
sap@acc.md.
Elaborat:
Inginer coordonator Departamentul achiziţii

Octavian Pruteanu

Avizat:

Şef Departamentul achiziţii

Dorin Capațîna

Şef Depaptamentul analize economice

Denis Cîșlari

Şef Departamentul juridic

Valentina Revenco

Coordonat:
Director tehnic, producţie

Anatolie Lichii

Director economic

Viorel Bejan

