Tip procedură Licitaţie Deschisă
Achiziţionarea Autolaboratoare electrotehnice mobile (2 buc.) pentru diagnosticarea echipamentului
la staţiile electrice
(denumirea achiziţiei)
Codul licitaţiei: D-40/02-18, cod CPV:45315400-2
(nr. dosarului, cod CPV)
Client – ÎS "Moldelectrica"
Moldova, 2012, m. Chişinău,
str. V.Alecsandri, 78
tel. /fax +(373-22) 22-22-70 25-31-42.
Data anunţării: 09.03.2018
Data - limită: 23.03.2018, ora 17:00
Ofertele se prezintă într-un plic sigilat şi ştampilat, însoţit de scrisoare de însoţire la adresa , mun.
Chişinău, str. V.Alecsandri, 78. Pe plic se va indica codul licitaţiei şi denumirea.
Clarificări pe marginea cerinţelor procedurale tel: (+373 22) 253-136, 253-131.
Cîștigătorul va fi selectat conform criteriului tehnico-economic.
Pentru prezentul concurs, operatorii economici vor prezenta oferta în plic sigilat şi ştampilat, însoţit
de scrisoare de însoţire depusă pînă la data și ora limită de depunere a ofertei (cu indicarea obligatorie pe
plic a denumirii achiziţiei).
Oferta recepţionată de autoritatea contractantă după expirarea termenului de prezentare a ofertelor
nu se deschide şi se restituie operatorului economic care a prezentat-o.
Dacă în termen de 20 de zile calendaristice de la data la care ofertantul, care a primit comunicarea
de acceptare a ofertei, nu a semnat contractul de achiziţie, autoritatea contractantă este în drept să
respingă oferta şi să selecteze o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Totodată,
autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

Operatorul economic este obligat să indice în ofertă partea din contract pe care intenţionează să o
subcontracteze întreprinderilor afiliate sau unor terţi, precum şi să descrie subcontactanţii propuşi.

Documentaţie necesară
Ofertantul va anexa toată documentaţia care se consideră oportună pentru o definire mai exactă a
lucrărilor efectuate, dar ca minimum cea indicată în continuare:
Ofertele de participare se prezintă în colet ce conţine:
a) copia certificatului de înregistrare, ce confirmă înregistrarea de stat şi luarea la evidenţă fiscală a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
b) formularul completat privind informaţia generală despre operatorul economic (Anexa 1);
c) formularul completat în legătură cu experienţa similară în ultimii 3 ani de activitate (Anexa 2);
d) formularul completat al ofertei (Anexa 3);

~1~

e) confirmare că agentul economic este producător direct sau dealer oficial în Moldova a producătorului
de mărfuri menţionate la licitaţie;
f) copiile certificatului de conformitate eliberat de organism independent acreditat pe teritoriul RM şi de
la uzina producătoare; copia certificatului de conformitate necesită confirmată în mod stabilit de
Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii sau altor Organe similare;
g) documentaţie tehnică (paşapoarte etc.);
h) Confirmarea documentară, a faptului că uzina producătoare dispune de laborator autorizat pentru
efectuarea încercărilor producţiei prezentate.
Cerinţele şi caracteristicile tehnice
Caracteristicile tehnice şi funcţionale specificate în Caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.
Ofertanţii pot oferi produse cu caracteristici tehnice si funcţionale superioare celor specificate. Este
necesar să detaliaţi în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice si funcţionale care sunt relevante
pentru performanţele produsului ofertat.
Livrare
a) Produsul va fi livrat în condiţiile tehnice cuprinse în Cartea tehnică a autocamionului.
b) Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice, să fie fabricat
în ultimele 12 luni, utilizând componente nu mai vechi de 12 luni. Pentru componente se va verifica data
de fabricaţie înscrisă de producător.
c) Documente care însoţesc livrarea: certificate de calitate, declaraţie de conformitate, certificat de
garanţie, carte tehnică. Cartea tehnica să fie redactată şi în limba română.
Garanţie şi service după vânzare
Furnizorul va trebui să asigure garanţia de bună funcţionare, calitatea şi performanţele bunurilor
pentru o perioadă de minim 36 luni, ea fiind specificată pentru fiecare tip de componentă în parte.
b) Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale, respectiv livrarea produsului.
c) Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreţinere şi reparaţii după vânzare, sigure şi permanente la
sediul său sau la un sediu de service consemnat în contract, cu timp de răspuns la sesizare prompt,
conform solicitărilor prezentei documentaţii de atribuire şi propunerii tehnice a operatorului economic,
garantând repararea bunurilor şi înlocuirea rapidă a pieselor defecte.
d) În perioada de garanţie toate piesele de schimb şi intervenţiile autorizate vor fi gratuite. Piese de
schimb sunt toate componentele echipamentelor, în afară de consumabilele consemnate în Cartea
Tehnică.
e) Furnizorul va trebui să prezinte modul în care îşi propune să rezolve aceste obligaţii pentru perioada
de garanţie.
f) Furnizorul trebuie să prezinte lista (nume, adresa, telefon, etc.) persoanelor juridice abilitate să asigure
serviciile pentru bunurile contractate.
a)

Precizări finale
Operatorul economic declarat câştigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de furnizare cu
Beneficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câştigător devine parte integrantă a
contractului de furnizare.
Respectarea instrucţiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toti operatorii economici care au
depus oferta.
Lipsa sau prezentarea incompletă a informaţiei (certificatelor) va da dreptul autorităţii
contractante de a exclude ofertantul din concurs.
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