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. 135 din 12.01.2017
Beneficiar:
S.A. „Apă-Canal Chişinău”
Denumire concurs: Servicii de înlăturare a gheții din străzile mun Chișinău, formată de
scurgerile tehnologice şi de avariere din reţelele de apeduct şi de canalizare
ale S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”
SECŢIUNEA 1. Informaţii despre contractant
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: IBAN MD12PR00225116675001498, B.C. „ProCreditBank” S.A.
SECŢIUNEA 2. Detalii contract:
2.1. Tipul achiziţiei: Servicii de înlăturare a gheții (Cod CPV 90630000-2)
2.2. Obiectul achiziţiei: Servicii de înlăturare, în raza mun. Chişinău, în regim de urgenţă, a
gheții formate ca urmare a scurgerilor în cazul avariilor produse la/sau lucrărilor
executate la reţelele de apeduct şi de canalizare:
- Lotul 1: prin presărarea materialelor antiderapante, cu autospeciale;
- Lotul 2: mecanic, cu autospeciale.
2.3. Condiţii generale:
- Serviciile urmează a fi îndeplinite la solicitarea înaintată de către Dispeceratul ACC, în
cel mult 2 ore de la transmiterea informaţiilor privind suprafeţele afectate de gheaţă şi
modalitatea de înlăturare. Estimativ, suprafaţa pentru înlăturarea gheţii prin prelucrarea
cu material antiderapant constituie în medie 1500 m2/caz şi poate fi de circa 16000
m2/caz, iar pentru înlăturarea mecanică a gheţii – 1000,0 m2/caz şi poate fi de circa
3000,0 m2/caz.
- Materialele antiderapante utilizate pot fi:
(i) amestecul de nisip şi sare în proporţie de 50/50%;
(ii) sare 100%.
- Tipul materialului antiderapant utilizat în condiţii normale va fi amestecul de sare şi
nisip de 50/50%. În cazul arterelor principale ale oraşului sau la solicitarea autorităţilor
publice locale, materialul antiderapant va fi sarea 100%, fapt care urmează a fi
menţionat expres în solicitarea înaintată de către Dispeceratul ACC.
- În dependenţă de condiţiile climaterice, numărul de solicitări poate varia. Pentru
perioadele precedente, numărul mediu de solicitări a fost de până la 50 pe lună pentru
prelucrare cu antiderapant. Numărul de solicitări poate atinge 20 de cazuri/zi pentru
presărarea cu antiderapant şi 15 pe lună pentru înlăturarea mecanică a gheţii.
- Lucrările urmează a fi executate în conformitate cu prevederile standardelor şi
normativelor tehnice aplicate în RM.
2.4. Dotările tehnice şi materiale minime:
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- Numărul de autospeciale şi mecanisme disponibile pentru acordarea serviciilor trebuie
să fie suficiente pentru a efectua lucrările respective în cazul unui număr maximal al
solicitărilor într-o zi (24h). Lista acestora urmează a fi declarată în ofertă şi va face
parte din contractul ce urmează a fi atribuit. Ofertanţii urmează să declare
disponibilitatea mijloacelor tehnice preferenţial pentru executarea contractului ce
urmează a fi atribuit;
- Ofertantul urmează să asigure disponibilitatea în stocul depozitat în raza municipiului
Chişinău a materialelor antiderapante după cum urmează:
(i) pentru serviciile care implică presărarea amestecului de sare şi nisip 50/50% - pentru
o suprafaţă de minimum 35 000 m2;
(ii) pentru serviciile care implică presărarea cu sare 100% - pentru o suprafaţă de
minimum 10 000 m2.
2.5. Perioada contractului: perioada rece a anului 2017-2018.
2.6. 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, nu vor fi examinate.
- 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:
- Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 la Regulamentul 24/2017), care va include
propunerea tehnică cu referinţă la condiţiile specificate în secţiunea 2 (în special
dotările tehnice şi stocul de materiale antiderapante) şi alte secţiuni din prezenta
invitaţiei de participare, precum şi propunerea financiară ca preţ pe m2, inclusiv 2
preţuri pentru lotul 1 şi un preţ pentru lotul 2, la care se vor anexa:
a) devizul de cheltuieli pentru lucrările de lichidare a gheţii prin presărarea în calitate
de material antiderapant a amestecului de sare şi nisip 50/50%, a unei suprafeţe de
1500 m2/chemare şi catalogul de preţuri, din care se va determina preţul unitar total
al lucrărilor pe m2;
b) devizul de cheltuieli pentru lucrările de lichidare a gheţii prin presărarea în calitate
de material antiderapant cu conţinut de sare 100%, a unei suprafeţe de 1500
m2/chemare şi catalogul de preţuri, din care se va determina preţul unitar total al
lucrărilor pe m2;
c) devizul de cheltuieli pentru lucrările de înlăturare mecanică a gheţii cu vehicule
specializate, pentru o suprafaţă de 1000,0 m2/chemare şi catalogul de preţuri, din
care se va determina preţul unitar total al lucrărilor pe m2.
- 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 2016;
- Copia licenţei de activitate.
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- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul de Stat;
3.3. Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.
3.4. Valabilităţii ofertei: Se solicită a fi minim 60 zile de la data limită a depunerii ofertei.
3.5. Prezentarea şi înregistrarea ofertelor:
- Setul de documente, cu aplicarea ștampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează a
fi depus în 2 exemplare, original şi copie, separat în 2 plicuri/colete sigilate, ambele
plicuri/colete introduse într-un plic/colet comun, în Cancelarie, bir. 311, pe adresa
beneficiarului, cu înregistrare;
- Partea din faţă a plicurilor va conţine următoarea inscripţie: Întreprinderea
„________” depune prezenta ofertă pentru participarea la licitaţia pentru
achiziţionarea ________________________, efectuată de către S.A. „Apă-Canal
Chişinău”. Adresa juridică a companiei, numele, prenumele, telefonul mobil, email-ul
persoanei responsabile;
- Vor fi înregistrate doar ofertele prezentate până la data limită de depunere, în ordinea
cronologică a primirii acestora.
- În atenția ofertanților: Seturile sigilate urmează să conțină oferta tehnică și
economică în 2 plicuri separate.
3.6. Termen limită pentru primirea ofertelor: 11.12.2017, ora 10.00
3.7. Condiţii de respingere a ofertelor:
- 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;
- Oferta conţine documente ce derutează sau informaţii false ori face reprezentări
neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunțate 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, or.
Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de
achiziţii a S.A. „Apă-Canal Chişinău”, şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon
(sms) sau/şi e-mail. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care
deţin asupra lor un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către
ofertant. Alte persoane nu sunt 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;
- Nu vor fi examinate ofertele operatorilor economici care nu au realizat lucrări similare;
- Ofertele vor fi examinate pentru fiecare lot în parte;
- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi a respinge toate
ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează
lipsa unei concurențe 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 punctul de vedere economic.
4.5. Formula de apreciere a poziţiei fiecărei ofertei în clasament:
- Preţ – max. 90% sau 90 pct. Ofertei care va propune cel mai bun preţ (preţ mediu în
cazul lotului 1) 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
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bun preţ. Preţul mediu pentru lotul 1 se va determina aplicând următoarea proporţie:
70% din preţul care include utilizarea amestecului din sare şi nisip 50/50% şi 30% din
preţul care include utilizarea sării 100%;
- Facilitatea pentru alte condiţii (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. 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 pronunțării deciziei de către Comisia de achiziţii.
SECŢIUNEA 5. Informaţii suplimentare
5.1. Anunţuri publicate anterior privind acelaşi contract: nu.
5.2. Persoane de contact:
- Referitor la obiectul achiziţiei: Mihail Mazurean, şef Sector investiţii, tel: 022 256714;
- Referitor la procedura de organizare a licitaţiei: tel: 022 256797, email: sap@acc.md

