ANUNȚUL PRIVIND INIȚIEREA
PROCEDURII DE ACHIZIȚII
= LICITAȚIE DESCHISĂ =
privind achiziția de autoturisme SUV
1. Denumirea beneficiarului, adresa poştală, telegrafică, electronică, numerele de telefon, fax şi
coordonatele reprezentanţilor beneficiarului de la care se pot obţine informaţii.
Denumirea beneficiarului: VESTMOLDTRANSGAZ SRL
Adresa poștală: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180, of. 504, Municipiul Chișinău MD-2004,
Republica Moldova
Adresa electronică: http://www.vmtg.md/
Număr de telefon: + 373 22 66 72 91
E-mail: office@vmtg.md
Reprezentanții beneficiarului de la care se pot obține informații:
Nume și prenume: CHIRCĂ MARIANA
E-mail: office@vmtg.md
Număr de telefon: + 373 69 15 16 47
2. Obiectul achizițiilor planificate și locul livrării:
a)
b)

Denumire, tipul contractului de achiziție, conform CPV:
Contract de achiziție de bunuri, 2 autoturisme de model SUV, cod CPV: 34110000-1
Locul livrării:
Republica Moldova, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180

3. Informație generală despre obiectul achiziției
a) Descrierea generală a bunurilor:
1. Lista bunurilor, specificațiile tehnice:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumire
bunurilor

Unitatea
Cantitatea
de măsură

Specificația tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

1 34110000-1 Autoturisme

Unitate

2

Caracteristici tehnice:
Autoturism - nou
Caroserie: SUV
Motorizare: Diesel
Culoare: gri, negru (metalizată)
Număr de locuri: 5
Tracțiune 4x4 cu posibilitatea selectării
modului de distribuție a cuplului
Norma de poluare: Euro 6
Cutie de viteze: Manuala cu minim 6 trepte
Gardă la sol: Minim 210 mm
Putere motor Kw(CP): Minim 110 cp
Capacitate Cilindrică (cm3):Maxim 1500 cm3
Dotări minime:
Computer de bord
ABS și asistența la frânare de urgență
ASR-ESP
Oglinzi retrovizoare electrice și încălzite
Închidere centralizată cu telecomandă și
pachet LOOK
Funcție ECO MODE
Scaune încălzite electric pe față
Airbag șofer și pasageri
Aer condiționat/climatizator
Bare de pavilion longitudinale
Geamuri electrice față / spate
Proiectoare ceață
Pachet legislativ obligatoriu compus din 2
triunghiuri reflectorizante, extinctor, trusă
medicală
Covorașe (preșuri) iarnă-vară
Protecție motor – scut de plastic
Roata de rezervă
Jante aliaj 17” cu pneuri sezon de vară
Jante otel 16” cu pneuri sezon de iarnă
Camera video pentru asistență la parcare
Sensori lumină, ploaie
Sensori parcare față/spate
Radio+MP3+AUX+USB -Conecțiune USB
Termen de garanție:
- minim 6 ani pentru caroserie;
- minim 3 ani pentru celelalte componente
sau 100 mii km.

b) Informaţii privind obţinerea documentației de atribuire;
•

Accesul la documentația de atribuire va fi obținut de către operatorii economici interesați, pe bază
de cerere completată de către operatorul economic sau reprezentantul legal al acestuia (se vor
depune documente din care să rezulte calitatea acestuia, precum: împuterniciri/ extras din
Registrul de Stat, după caz):

1. La Beneficiarul VESTMOLDTRANSGAZ SRL, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180, Municipiul
Chișinău MD-2004, Republica Moldova, începând cu data de 17 iunie 2020, în zilele lucrătoare, de Luni până
Vineri, între orele 09.00- 16.00;
sau
2. Prin email, la solicitare scrisă, transmisă la adresa de e-mail office@vmtg.md, începând cu data de 17
iunie 2020, în zilele lucrătoare, de Luni până Vineri, între orele 09.00- 16.00. Cererea se completează după
modelul publicat pe website-ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL , Secțiunea Achiziții.
c) Cerinţe specifice faţă de operatorii economici;
•

Pentru demonstrarea criteriilor calitative personale și a capacității de exercitare a activității, operatorii
economici vor prezenta în ofertă:

1. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, care reflectă situaţia
la ziua depunerii ofertelor, depus pe propria răspundere, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data
limită a depunerii ofertelor;
Precizare: în cazul ofertanților străini, se solicită documente echivalente emise în țara de rezidență.
2. Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat, eliberat cu cel mult 30 de zile
înainte de data-limită de depunere a ofertei. Existența restanțelor față de bugetul de stat poate atrage
respingerea ofertantului. Precizare: în cazul ofertanților străini, se solicită documente echivalente emise
în țara de rezidență.
3. Formular completat privind informaţia generală despre operatorul economic - se va completa Formularul
F3;
4. Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de achiziții
Formular F6.
5. Formular completat în legătură cu experienţa similară în ultimii 3 ani de activitate - se va completa
Formularul F9; Precizare: Se vor prezenta și copiile documentelor ce confirmă experienţa în domeniu,
dotarea tehnică, asigurarea cu personal calificat;
6. Formular completat privind asocierea - se va completa Formularul F13.
7. Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia- se va
completa Formularul F14.
8. Declarația privind eligibilitatea Formular F15.

d)Tipul procedurii şi criteriile de calificare;
•

Tipul procedurii: LICITAȚIE DESCHISĂ
Contractul este divizat pe loturi: NU
• Criterii de calificare: Criterii de calificare: solicitate în conformitate cu prevederile Hotărârii ANRE nr.
24/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi
serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic,
gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în
Secțiunea 4.3 din prezentul anunț

e)Data-limită pentru prezentarea ofertelor;
02.07.2020, ora 11.30
Ofertele întârziate sau depuse la o altă adresă vor fi respinse.
f)Data, ora şi locul deschiderii ofertelor depuse;
02.07. 2020,ora 11.30, la sediul beneficiarului VESTMOLDTRANSGAZ SRL, situat pe strada Bulevardul
Ștefan cel Mare și Sfânt 180, Municipiul Chișinău MD-2004, Republica Moldova.
La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanții operatorilor economici.
g) Durata contractului (data începerii şi finalizării contractului;
•

Contractul de achiziție de bunuri intră în vigoare cu respectarea condițiilor reglementate în Proiectul de
contract. Termenul maxim de livrare a bunurilor va fi următorul:
Maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului;

h)Informaţii suplimentare
Procedura de achiziție se desfășoară conform prevederilor Hotărârii ANRE nr. 24/2017,cu privire la
aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în
activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare („Hotărârea ANRE nr.
24/2017”)
Documentația de atribuire este formată din prezentul anunț, caietul de sarcini, modelele de formulare (pentru
operatorii economici), proiectul de contract de achiziție de bunuri, precum și orice alt document emis în
legătură cu prezenta procedură de achiziție, cum ar fi clarificările la aceasta.
• Caietul de sarcini;
• Modelele de formulare obligatorii de completat pentru depunerea ofertelor;
• Proiectul de contract de achiziții de bunuri.
vor fi obținute de către operatorii economici interesați, pe bază de cerere depusă la sediul
VESTMOLDTRANSGAZ SRL sau la adresa de e-mail office@vmtg.md, începând cu data de 17.06.2020, în
zilele de Luni până Vineri, între orele 9.00-16.00.

Persoana de contact: Chircă Mariana
4. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice, după cum urmează:
4.1)Condiţii referitoare la contract (principalele condiţii tehnice, financiare şi modalităţii de plată);
Toate clauzele contractuale, condițiile suspensive de intrare în vigoare a contractului, modalitățile
de plată, modalități de ajustare / revizuire a prețului, garanții, inclusiv cele tehnice, precum și
condițiile tehnice sunt cuprinse în Proiectul de contract și în Caietul de sarcini, ce include și
specificația tehnică și specificația de preț. Acestea fac parte integrantă din documentația de atribuire.
•

Valoarea estimată a contractului este de 800 000,00 MDL, Valoarea include toate taxele aplicabile,
inclusiv accize.

4.2) Condiții de participare
•
-

Operatorii economici pot participa la prezenta procedură de achiziție, în următoarele condiții:
Ca operator economic cu ofertă independentă (individuală);
Ca asociat în cadrul unei asocieri, alături de alți operatori economici, într-o ofertă comună;
Ca subcontractant la o ofertă independentă sau la oferta depusă de o asociere/în comun.

Precizări:
• Subcontractarea va fi permisă în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
• În cazul unei asocieri, cerințele tehnice, economice și profesionale vor fi îndeplinite de membrii
asocierii prin cumul, cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini.
Notă: Un operator economic nu poate participa în același timp, la procedură:
- cu ofertă individuală și asociat într-o ofertă comună, în cadrul prezentei proceduri de achiziție;
- ca ofertant individual sau asociat și subcontractant la o altă ofertă, în cadrul prezentei proceduri de
achiziție.
-

-

În cazul în care un ofertant va depune o ofertă independentă și va fi în același timp și subcontractant
într-o altă ofertă, oferta individuală a acestuia va fi respinsă, rămânând numai în calitate de
subcontractant în cadrul ofertei unde a subcontractat.
Dacă ofertantul participă cu ofertă individuală și, în același timp, depune și o ofertă comună (în asociere),
în cadrul prezentei proceduri de achiziție, atunci ambele oferte vor fi respinse

4.3) Criterii de calificare:
Criteriul de calificare

Modalitatea de îndeplinire a criteriului de
calificare
A. SITUAȚIA PERSONALĂ ȘI CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII

a. Să facă dovada că nu este în proces de
lichidare, de insolvabilitate şi a faptului că
patrimoniul său nu este sechestrat şi că
activitatea sa nu este suspendată.
b. Nu este înscris în nicio listă de interdicție de
a participa la o procedură de atribuire.

-

Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile ce
determină excluderea de la procedura de
achiziții Formular F6

Se va verifica lista operatorilor economici
care sunt inclusi în lista de interdicție de a
participa la achizițiile publice.
c. Să facă dovadă că este dealer autorizat de - Certificat de dealer autorizat de producător,
producător
copie confirmată prin semnătură și ștampilă;
-

4.4) Criterii de evaluare a ofertelor
Criteriul de evaluare a ofertelor este „Oferta cu cel mai mic preț care corespunde integral specificației
tehnice”.
5. Altă informaţie relevantă:
• MODUL DE DEPUNERE ȘI DE PREZENTARE A OFERTEI
Ofertele vor fi depuse conform prevederilor Hotărârii ANRE nr. 24/2017 în original (pe hârtie) de
conducătorul/reprezentantul legal al operatorului economic sau împuternicitul acestuia, la sediul
Vestmoldtransgaz SRL, adresa: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 180, bir. 504, Chișinău MD-2004,
Republica Moldova, în plic/colet sigilat, cu mențiunea „A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE
02.07.2020, ora 11.30 (data limită de deschidere a ofertelor)”.
Plicul/coletul sigilat va conține următoarele:
- Formularul de ofertă F4;
- Specificația de preț completată;
- Specificația tehnică completată;
- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, care reflectă situaţia
la ziua depunerii ofertelor, depus pe propria răspundere, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data
limită a depunerii ofertelor;
- Certificat ce confirmă calitatea de dealer autorizat de către producător.
- Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat, eliberat cu cel mult 30 de zile
înainte de data-limită de depunere a ofertei.
- Formularele obligatorii a fi completate și prezentate din p. 3 c).
+ 1CD/1Memory stick care să conțină toate documentele din Plic.
Plicul/coletul cu Oferta va fi însoțit de scrisoarea de înaintare a ofertei (Formular F1), care reprezintă
manifestarea voinței operatorului economic de a semna contractul de achiziție.
A. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiară va fi depusă conform prevederilor Hotărârii ANRE nr. 24/2017 și va include Formularul
specificației de preț care va evidenţia, informaţia cu privire la:
- Prețurile unitare ale bunurilor (cu taxele incluse)
- Valoarea contractului de achiziţii de bunuri (cu taxe incluse).

B. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnică va fi depusă conform prevederilor Hotărârii ANRE nr. 24/2017 și va include Formularul
specificației tehnice care va evidenţia, informaţia cu privire la:
- Caracteristicile tehnice ale bunurilor ofertate în raport cu cele solicitate de către Beneficiar:
C. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
- Minim 3 (trei) luni de la data deschiderii ofertei, respectiv până la data de 02.09.2020
MODALITĂȚI DE COMUNICARE
Toate comunicările și schimburile de informații dintre beneficiar și operatorii economici efectuate în procedura
de achiziții se realizează în format electronic, pe adresa de e-mail: office@vmtg.md cu mențiunea în
Subiect: „Achiziție autoturism SUV ”.
Operatorul economic, care a obţinut un exemplar al caietului de sarcini, are dreptul de a adresa întrebări
referitor la documentația de atribuire, până cel târziu la data de 25.06.2020 inclusiv (5 zile lucrătoare
înainte de data limită de depunere a ofertelor). Beneficiarul nu va răspunde la întrebările adresate și
primite după data de 25.06.2020.
D. LIMBA APLICABILĂ PREZENTEI PROCEDURI:
Oferta va fi redactată în limba de stat. În cazul în care ofertanții depun documente într-o altă limbă, acestea
vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
E. MONEDA APLICABILĂ PREZENTEI PROCEDURI:
Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională, respectiv LEI MOLDOVENEȘTI. Beneficiarul
acceptă depunerea ofertelor și în EURO. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în
moneda naţională reieşind din cursul oficial de schimb al monedei naţionale stabilit de Banca Naţională a
Moldovei la ziua deschiderii ofertelor.
3. Informaţia despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative
Nu sunt admise oferte alternative.
Prezentul anunț se completează cu eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări publicate pe
website-ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL, în legătură cu Anunțul de inițiere a procedurii publicat pe
website-ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL.

