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Invitaţie de participare
Nr. 143 din 18.12.2017
Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Denumire concurs: Achiziţia utilajului şi echipamentului de laborator.
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: Cod IBAN MD12PR002251166792001498, BC „ProCreditBanc” S.A.,
mun. Chişinău.
SECŢIUNEA 2. Detalii concurs
2.1 Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri ( Cod CPV LA21-3).
2.2 Obiectul achiziţiei: Utilajul şi echipamentul de laborator, după cum urmează:
Nr. lot

Denumirea bunului
Hota/nişă de ventilare
Lăţimea 2.0 m\înălţimea
2.20 m

Lotul nr. 7

Specificări tehnice
Cu sistemul de aspiratie trifazic, construit din polipropilena
antiacida cu motor capsulat cu protectie IP 55 CH;
Echipament standard: fereastra culisanta de sticlă; Panou
electric de control IP 667; Cu 4 prize a câte 220V-16 A;
Robinet de apa rece; Chiuveta de scurgere cu dimensiuni de
10x10cm; Lampa pentru iluminare interioara, protectie IP55;
Dulap cu 2-3 usi sub nisa, prevazut cu raft de depozitare cu
inaltime de lucru; Cu un ventilator la partea de sus a nisei
pentru evacuare; Suprafata de lucru poate fi din: monolit, otel
acoperit cu ceramica, polipropilena.
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2.3 Condiţii de calitate :

1) La livrarea utilajului/echipamentului de laborator, ofertantul trebuie sa prezinte următorul
pachet de documente şi informaţie:
- fişele tehnice ale utilajului/echipamentului, documentaţia tehnică cu privire la exploatarea
utilajului şi echipamentului în limba română sau rusă;
- existenţa centrului tehnic autorizat de deservire şi reparaţie a utilajului/echipamentului de
laborator în RM;
- certificatele de garanţie pentru utilaj/echipament;
- certificatele de conformitate a calităţii utilajului/echipamentelor;
- buletinul de verificare sau etalonare metrologică a utilajului, eliberat de către Institutul Naţional
de Metrologie din R. Moldova;

- factura fiscală.
2) Actele de predare/primire a utilajului/echipamentului de laborator, vor fi semnate de beneficiar
după ce vor fi executate următoarele clauze:
- instalarea utilajului/echipametului;
- instruirea personalului laboratoarelor cu modul de utilizare şi exploatare a
utilajului/echipamentului;
- efectuarea testărilor reale a utilajelor.
3) Bunurile furnizate trebuie să fie noi şi să corespundă prevederilor legislaţiei şi standardelor în
vigoare;
2.4. Condiţii de livrare:
- Livrarea bunurilor se va efectua în baza solicitărilor înaintate de Beneficiar, la laboratorul
S.A.„Apă-Canal Chişinău” din str. Albişoara, 38, mun. Chişinău;
- Termen de livrare: până la 20 zile din data solicitării;
 Bunurile vor fi livrate în ambalaj propriu, original de la producător, sigilat de producător şi
trebuie să corespundă calificativului solicitat.
 La livrare, bunurile vor fi însoţite de factură fiscală/invoice, certificate de garanţie, calitate şi
conformitate, fişa tehnică a produsului în limba română sau rusă, manual de întreţinere şi exploatare
în limba română sau rusă, lista pieselor de schimb în limba română sau rusă, etc.
2.5. 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;
3.2. Setul de documente pentru a fi prezentate obligatoriu de către ofertanţi:
- Copia situaţiilor financiare pentru anul 2016;
- Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Copia licenţei de activitate şi anexa în cazul cînd activitatea se licenţiază;
- Pentru fiecare bun în parte să fie prezentată fișa tehnică;
- Informaţii generale despre ofertant: sediul, capitalul social, durata activităţii companiei pe piaţă,
principalii clienţi, adresa poştală, telefon, email, fax, etc.;
- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română, pentru nerezidenţi- în limba rusă sau
engleză;
3.3. Valabilitatea ofertei: minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertei.
3.4. 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), într-un plic extern 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
__________________, organizată 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 până la data limită de depunere a acestora şi
în ordinea cronologică a primirii acestora; Oferta tehnică şi economică în plicuri separate.
- În atenția ofertanților, oferta financiară și tehnică vor fi prezentate în plicuri separate.
3.5. Termen limită pentru depunerea ofertelor: 03.01.2018, ora 10.00
3.6. 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 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 sînt stipulate în prezenta
invitaţie de participare;
b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sînt 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, 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 (inclusiv vacanţa de plată, termenul de livrare, etc.) –
max. 10% sau 10 pct. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiţii, cu excepţia
preţului ofertat, i se va acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte, in dependenţă de
avantajele prevăzute, li se va acorda un punctaj mai mic.
4.7. Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei: Se expediază în termen de până la 3 zile de la data
aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.
- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans;
- Nu vor fi examinate ofertele care nu întrunesc condiţiile conform pct. 3.1 cu referire la monedă
a 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 obligaţii faţă de
ofertanţi.
- Ofertele vor fi analizate pe loturi, fiind supuse aprecierii doar poziţiile loturilor ce corespund
specificaţiilor din caietul de sarcini.
SECŢIUNEA 5. Informaţii suplimentare
5.1 Persoane de contact:
 Consultaţii ce ţin de aspectul tehnic al obiectului licitaţiei: Arcadie Rusnac, şef Departamentul
asigurarea calităţii, control şi reglementare, tel. (022) 256-973;
 Informaţii suplimentare, ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel. (022) 256-797, e-mail:
sap@acc.md.

