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
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APROB:
Director general al
S.A. „Apă-Canal Chişinău”
______________ Veronica Herța
Invitaţie de participare
Nr.2 din 04.01.2018
Beneficiar:
Denumire concurs:

S.A. „Apă-Canal Chişinău”
Servicii de transport a hipocloritului de sodiu

SECŢIUNEA 1. Informaţii despre beneficiar
1.1. Adresa şi contacte: MD-2005, or. 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 „ProCreditBank”
S.A., mun. Chișinău.
SECŢIUNEA 2. Detalii concurs
2.1. Tipul achiziţiilor: Achiziţie de servicii (cod CPV 60000000-8).
2.2. Obiectul achiziţiilor: Servicii de transport rutier a mărfurilor periculoase, ADR, clasa8,
soluție lichidă hipocloritul de sodiu necesar tratării apei potabile în municipiul Chișinău
2.3. Cantitatea: conform solicitărilor.
2.4. Condiţii de prestare servicii:
Serviciile de transport vor fi efectuate pe urmatoarea rută:
a) Romania, Rîmnicu Vîlcea până la mun. Chişinău, DTAC, str. Studenţilor 14 sau
până la or. Vadul lui Vodă, DAVV, str. Ştefan cel Mare, 153.
b) Beneficiarul solicită transportarea hipoclorit de sodiu conform prevederilor
normative privind transportul (internaţional) de mărfuri periculoase (ADR, clasa8);
c) Beneficiarul solicită ca unitatea de transport și șoferii acestea sa fie instuiți,
certificați și autorizați în domeniul transportării mărfurilor periculoase, ADR, clasa8, cu
prezentarea și certificatelor și autorizțiilor de agreare pentru vehiculele și șoferi care vor
transportă mărfuri periculoase (ADR);
d) Vehiculul va fi alocat strict operațiunii de transport care se utilizează exclusiv
pentru transportul de hipoclorit de sodiu, exclusiv pe aceste rute. Vehiculele cu
cisterna/recipiente care sunt utilizate vor fi deșerte pînă la fabrică, cu încărcătură - la
Beneficiar.
e) Transportatorul independent, din surse proprii efectuează pregătirea sanitară
(spălare și gătirea cu aburi) cisterna/recipiente înainte de fiecare expediere.
f) Transportatorul declară pe propria răspundere precum că în procesul de transportare
și predare a produsului se vor utiliza recipiente calitative și autorizate în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare și confirmă aceasta prin scrisoare producătorului și
Beneficiarului.
g) Soluţia concentrată de hipoclorit de sodiu se va transporta cu autotransport autorizat
ADR, în cisterne/recipiente închise din polietilenă sau din oţel căptuşite cu cauciuc sau
cu policlorură de vinil, cu o capacitate de pînă la 23 m3, termoizolate, cu păstrarea
temperaturii soluției de +1 0C- +16 0C (pe tot parcursul anului, inclusiv iarnă şi vară),
pentru asigurarea integrităţii cantitative şi calitative a produsului;
h) Vehiculul trebuie să corespundă condițiilor de încărcare în condiții de siguranță și
rapidă descărcare. Echipamentele trebuie să excludă pierderea încărcăturii în timpul
transportului, încărcării și descărcării. Scurgerea este categoric inacceptabilă, ceea ce
duce la poluarea mediului ambiant.
i) Vehiculul pe tot parcursul procesului de transport trebuie să aibă o protecție la
coroziune și pentru a asigura izolarea încărcăturii cu orice materiale conținând metal.
j) Transportatorul va efectua servicii transport a Mărfii Beneficiarului în termen de
pînă la 3 zile calendaristice, în baza solicitărilor înaintate de către Beneficiar, la
următoarele obiective: Romania, Rîmnicu Vîlcea până la mun. Chişinău, DTAC, str.
Studenţilor 14 sau or. Vadul lui Vodă, DAVV, str. Ştefan cel Mare, 153, respectând
termenul şi graficul de livrare întocmit la început de fiecare lună.
k) La recepție, înainte de descărcare şi după descărcare, transportul inclusiv/fără marfa
va fi cântărit în prezenţa reprezentanţilor Transportatorului şi Beneficiarului;
l) Gradul de pregătire al vehiculului care urmează să efectuieze transportarea este
confirmată de transportator prin solicitare cu o zi înainte de data încărcării. Solicitarea
serviciilor de transport se va expedia transportatorului nu mai târziu de 3 zile înainte de
expediere în care se va descrie volumul lunar de prestări servicii.
m) Strict nu se permite perturbarea graficului livrărilor.
n) Punctele de trecere a frontierelor, plata taxelor și a altor cheltuieli între biroul vamal
de plecare și primirea de bunuri, posibile ocoluri, proceduri suplimentare de control fitosanitar-veterinare și posibil staționare nefuncțională plătite de către transportator din
surse proprii.
o) Transportatorul îşi asumă obligaţia, fiind şi responsabil, la organizarea şi
desfăşurarea serviciilor de către lucrătorii săi, respectând cerinţele de securitate şi
sănătate în muncă şi igiena industrială la locul de muncă şi va numi o persoană
responsabilă de desfăşurarea inofensivă a lucrărilor la locul de muncă.
p) Toate serviciile de transport de marfă trebuie fie asigurate (asigurare CMR sau
TIR).
q) Pentru încălcarea termenului de livrare, Transportatorul va achita o penalitate în
mărime de 20% din costul serviciului neîndeplinit conform solicitării. Transportatorul
poartă responsabilitate față de Beneficiar pentru încălcarea termenelor de livrare,
proporțional obligațiunilor Beneficiarului de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă
achită toate pierderile apărute ca urmare unei asemenea situații pentru Beneficiar,
inclusiv urmare a atragerii la răspundere a Beneficiarului de către autoritățile publice
competente, pierderile ca urmare a suspendării activități, inclusiv profiturile pierdute.
r) Transportatorul declară şi garantează Beneficiarului că deţine toate licenţele şi
autorizaţiile necesare pentru executarea obiectului prezentei invitații de participare şi se
obligă să menţină licenţele şi autorizaţiile în vigoare (prin reînnoire, prelungire etc.) pe
durata valabilității Contractului.
s) Fiecare partidă achiziţionată trebuie să fie însoţită de factură fiscală, act de prestare
servicii, CMR/TIRcarnet.
2.5. Termenul de valabilitate a contractului: 12 luni.

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: EURO. 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.
 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 obligatoriu 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).
 Oferta, cu indicarea condiţiilor specificate în punctele 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.4, etc.;
 Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 Copia licenţei de activitate şi anexa;
 certificatul de agreare pentru vehiculele și șofer care transportă mărfuri periculoase
(ADR);
 Aprobare ADR pentru camion și pentru conducător camion;
 Experienţa de lucru în domeniu în companii mari;
 Informaţii generale despre ofertant: adresa juridică, telefon, email, fax, etc.;
 Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.
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: 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. Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 16.01.2018 , ora 10.00.
3.7. 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 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;
- 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.
4.4. Criterii de atribuire: Cel mai bun preț.
4.5. Formula de apreciere a poziţiei fiecărei oferte în clasament:
- Preţ – max. 100% sau 100 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 depăși cel mai bun preţ;
4.6. Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei: Se expediază în termen de pînă la 3 zile de la
data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.
SECŢIUNEA 5. Informaţii suplimentare
 Referitor la obiectul contractului: Roman Usatîi, inginer-coordonator, Departamentul
achiziții, tel: (022) 256-909, tel.mob.069133800;
 Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md

