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ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea produselor petroliere 

prin procedura de Licitaţie Publică 

 
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT Centru 

 2. IDNO: 1003600153267 

3. Adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 63 

4. Numărul de telefon/fax: 022-27-51-21/ 022-27-07-86 

5. Adresa de e-mail a autorităţii contractante: amtcentru.plan@gmail.com 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 

atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă 

formă de achiziţie comună): Autoritate contractantă 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 
 

Nr. 

d/o 

 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucr 

ărilor solicitate 

Unitatea 

de  

măsură 

 
Cantitatea 

 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată 

Valoarea estimată 

(fără TVA) 

1 
09132000-3 

Lotul 1                    

Produse petroliere 

    

1.1 
09132000-3 Benzina A 92 Litru 15000 

  

1.2 
09132000-3 Benzina A 95 Litru 3000 

  

1.3 
09132000-3 Motorină Litru 120   

Valoarea estimativă totală 350 000 

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit 

11. Termenii şi condiţiile de livrare solicitaţi: la staţia de alimentare în baza cardurilor, 

personalizate pentru fiecare autovehicul, emise de către Vînzător, conform 

necesităţilor reale ale Cumpărătorului pe parcursul anului  2019 începînd cu 2.01.2019. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019 

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al 

(ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, 

documentaţie): 

Nr. 

d/o 

Descrierea 

criteriului/cerinţei 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinţei: 

Nivelul 

minim/ 

Obligativitatea 

1 DUAE Original confirmat prin aplicarea 

ştampilei şi semnăturii Participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toţi ofertanţii) 

 

DA 

mailto:amtcentru.plan@gmail.com
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2 Oferta Formularul ofertei (F 3.1),  

Original confirmat prin aplicarea 

ştampilei şi semnăturii Participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toţi ofertanţii) 

DA 

2 Specificaţii tehnice   Formularu  F 4.1. 

Original confirmat prin aplicarea 

ştampilei şi semnăturii Participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toţi ofertanţii) 

DA 

3 Specificaţii de  preţ  Formularu  F 4.2. 

Original confirmat prin aplicarea 

ştampilei şi semnăturii Participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toţi ofertanţii) 

DA 

4 Garanţia pentru ofertă 1% 
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii 

contractante, conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Centru;                                                   

Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” SA ;                             

Codul fiscal: 1003600153267;                                                        

cod IBAN: MD74VI000002251017130MDL;                            

Contul bancar: VICBMD2X457;                                                            

cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru 

garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din __” 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toţi ofertanţii) 

DA 

4 
Actul care atestă dreptul de a livra 

bunuri/lucrări/servicii 
Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toţi ofertanţii) 

DA 

5 Formularul informativ despre 

ofertant- 

Formularul F3.3, confirmată prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei Participantului;                                                       

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toţi 

ofertanţii) 

 

  DA 

7 Certificat de conformitate sau 

alt certifcat echivalent ce 

confirmă calitatea produselor 

petroliere oferite 

Eliberat de Organismul Naţional de Verificare a 

conformităţii produselor- copia originalului, prin 

aplicarea ştampilei şi semnăturii Participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toţi 

ofertanţii) 

DA 

8 Certificat de atribuire a contului bancar Original confirmat prin aplicarea 

ştampilei şi semnăturii Participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toţi 

ofertanţii) 

Da 

9 Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în 

care ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii 

- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului.   

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toţi ofertanţii) 

Da 

10 
Certificat de efectuare 

sistematică a plăţii impozitelor, 

contribuţiilor 

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat 

prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 

Participantului; 

 
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toţi 

ofertanţii) 

Da 
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11 
Cerinţe obligatorii 

1. Cerinţe obligatorii: 

Carburantul se livrează la staţia de alimentare în baza 

cardurilor emise de către Furnizor. 

Ofertantul va crea autoritarii contractante posibilitatea de a 

achiziţiona carburant (fără plată în numerar) prin intermediul 

cardurilor valorice la staţiile de alimentare ale furnizorului. 

Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere 

de card din partea autorităţii contractante. 

Preţul a unui litru de carburant ofertat va fi cel afişat la 

staţiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea 

discountului ofertat. 

Furnizorul va asigura autorităţii contractante posibilitatea de 

a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, 

inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micşorării 

acestora. 

Furnizorul va acorda permanent achizitorului posibilitatea 

accesării online a informaţiilor privind situaţia detaliată a 

tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare 

autovehicul al său. 

Posibilitatea de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază 

de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare 

card în parte. 

Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate şi 

are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în 

cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. 

Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate 

respectă standardele minime de poluare aprobate conform 

legislaţiei naţionale şi pot fi alimentate de la staţiile  mentionate. 

Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor 

în vigoare. Se vor prezenta în Formularul F4.1 condiţiile 

tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, 

având la bază standarde şi omologări naţionale sau 

internaţionale. 

 

2. Cerinţe privind propunerea financiară 

În ceea ce priveşte propunerea financiară, aceasta va fi 

prezentată în conformitate cu Formularul F4.2. Preţul unitar 

ofertat va constitui preţul mediu calculat de către ofertant 

utilizînd preţurile afişate 

la panourile informative în toată reţeaua de 

distribuţie în decurs de 15 zile pîna la data  

publicării anunţului de participare în 

Buletinul achiziţiilor publice, la care se 

aplică un discount. 

Calcularea preţului unitar se efectuează conform 

formulei: 

 

 

 

 

Unde, 

Pu – reprezintă preţul unitar ofertat; 

M1 – reprezintă media preţurilor 

În atenţia 

operatorilor 

economici 
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afişate la staţiile din 

întreaga reţea pentru prima 

zi; M2 – reprezintă media 

preţurilor afişate la staţiile 

din întreaga reţea pentru a 

doua zi; 

M15 – reprezintă media preţurilor afişate la 

staţiile din întreaga reţea pentru a 

cincesprezecea zi; D% – reprezintă 

discount-ul aplicat. 

 

Discount-ul va fi specificat expres în ofertă şi ulterior în 

contract, rămînînd neschimbat pe întreaga perioadă de 

valabilitate al acestuia. 

 

3. Furnizorul va asigura: 

- personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe 

număr de înmatriculare) ; 

- configurarea cardului pe tipul carburantului; 

- asistenţă permanentă 24 h, 7 zile din  săptămîna,  

pentru  ca,  în  cazul  apariţiei anumitor deficienţe în 

funcţionarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul sa fie în 

măsura să soluţioneze problemele apărute în cel mai scurt 

timp posibil. 

 

4. Alte prevederi: 

 Furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni 

de folosire a cardului. 

Furnizorul va factura contravaloarea produselor la sfârşitul 

fiecărei  luni,  pentru consumul efectuat, conform unei 

centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul 

în parte.  

Autoritatea contractanta îşi rezerva dreptul de a mări 

sau micşora numărul de carduri. 

Autoritatea contractantă îşi rezerva dreptul de a suplimenta 

sau diminua cantitatea de carburanţi în baza prevederilor 

normative. 

Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul 

autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data 

intrării în vigoarea contractului şi respectiv de la data 

transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare. 

 

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ pe lot 

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Conform informaţiei din SIA RSAP „Mtender” 

- pe: [data] Conform informaţiei din SIA RSAP „Mtender” 

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile 
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Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „Mtender” 

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia 

cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română 

20. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

21. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 16.11.2018 

22. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

DA 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronică DA 

plăţile electronice DA 

 

 

  

 
Conducătorul grupului de lucru: Vladimir   Bîrta L.Ş. 
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