Tip procedură restrânsă
Achiziţionarea Descărcătoarelor ОПН-110 (39 buc.), ОПН-110н (11 buc.), ОПН-35 (72 buc.) şi
ОПН-10 (126 buc.)
(denumirea achiziţiei)
Codul licitaţiei: D-6/01-19(5), cod CPV: 31215000-6
(numărul 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: 08.03.2019
Data - limită: 22.03.2019, 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.
Plata în decurs de 30 zile din momentul primirii bunurilor/prestării serviciilor/executării lucrărilor. (Nu se
acceptă plata în avans).
Pînă la încheierea contractului de achiziţie, operatorul economic câştigător este obligat să depună
beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanţie contractuală. Această garanţie
reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative şi în termenele stabilite a prevederilor
contractuale. Cuantumul garanţiei contractuale, nu va depăşi 10 la sută din valoarea contractului.
Beneficiarul restituie garanţia contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării
documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o
reclamaţie. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului
de achiziţii, beneficiarul restituie garanţia contractuală operatorului economic, în termen de 15 zile
calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.
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.
Documentaţie necesară
În cadrul furnizării se include toată documentaţia, corespunzătoare utilajului ce trebuie livrat.
Ofertantul va anexa toată documentaţia care se consideră oportună pentru o definire mai exactă a
articolelor furnizate, dar ca minimum cea indicată în continuare:
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Ofertele de participare se prezintă în colet ce conţine:
a) formularul completat al ofertei (obligatoriu conform Anexei 1);
b)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;
c) documentaţie tehnică (paşapoarte etc.);
d) Confirmarea documentară, a faptului că uzina producătoare dispune de laborator autorizat pentru
efectuarea încercărilor producţiei prezentate.
Lipsa sau prezentarea incompletă a informaţiei (certificatelor) va da dreptul autorităţii
contractante de a exclude ofertantul din concurs.
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