ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 17/00779 din 14.03.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Cerere a ofertelor de preţuri
Uleiuri pentru motoare
09211000-1

Data publicării anunțului de intenție: 05.01.2016

și numărul BAP 1

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 21 din 14.03.2017.
În scopul achiziţionării "Uleiuri pentru motoare"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.1

Ulei pentru motor
09211100-2 Ulei pentru motor – 10W - 40

Litru

416.00 Ulei pentru motor, utilizat la
autoturisme de mărci și modele
BMW, produse pînă în anul 2001.
Conform manualului de utilizare și
exploatare a autoturismului, uleiul
este necesar să corespundă
următoarelor cerințe:
- gradul de vîscozitate a uleiului
cu densitatea după clasificatorul
SAE – semi sintetic, de clasa 10W40;
- îndeplinește sau depășește
cerințele prevăzute de standardele ACEA A3/B3, API SL, AAE (STO
003) Grupa B5;
- are aprobarea constructorului de
automobile BMW - VW
50101/50500.
Produsul va fi livrat in butoaie - 2
butoaie

1.2

09211100-2 Ulei pentru motor – 5W - 40

Litru

1.3

09211100-2 Ulei pentru motor – 5W - 30

Litru

208.00 Ulei pentru motor, utilizat la
autoturisme de mărci și modele
ȘKODA, produse pînă în anul
2008.
Conform manualului de utilizare și
exploatare a autoturismului, uleiul
este necesar să corespundă
următoarelor cerințe:
- gradul de vîscozitate a uleiului
cu densitatea după clasificatorul
SAE – sintetic, de clasa 5W-40.
- îndeplinește sau depășește
cerințele prevăzute de standardele ACEA A3/B4, API SN/SM, AAE
(STO 003) Grupa B5.
- are aprobarea constructorului de
automobile ȘKODA,
VOLKSWAGEN - VW
50200/50500
Produsul va fi livrat in butoi - 1
(208 litri)
416.00 Ulei pentru motor, utilizat la
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Nr. d/o
1.3

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

09211100-2 Ulei pentru motor – 5W - 30

Unitatea de
măsura
Litru

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
416.00 autoturisme de mărci și modele
ȘKODA, produse după anul în
2008.
Conform manualului de utilizare și
exploatare a autoturismului, uleiul
este necesar să corespundă
următoarelor cerințe:
- gradul de vîscozitate a uleiului
cu densitatea după clasificatorul
SAE – sintetic, de clasa 5W-30.
- îndeplinește sau depășește
cerințele prevăzute de standardele ACEA C3.
- are aprobarea constructorului de
automobile ȘKODA,
VOLKSWAGEN - VW 50400
/50700.
Produsul va fi livrat in butoaie - 2

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În decurs de 10 zile de la inregistrarea contractului
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

1.Certificat de înregistrare a întreprinderii sau Decizia
de înregistrare, emis de Camera Înregistrării de Stat
2.Lista fondatorilor (Numele, Prenumele, Cod
personal) sau Extras din Registru de stat al persoanelor
juridice
3.Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent
ce confirmă calitatea bunurilor

2

3

4

5

6
7
8
9

10
11

12
13

Cerințe suplimentare față de document
copia originalului – confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului
copia originalului – confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului

eliberat de Organul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor – copia originalului –
confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului
4.Certificat de efectuare sistematică a plăţii
copia originalului – confirmată prin aplicarea
impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Inspectoratul
semnăturii şi ştampilei Participantului, valabilitatea
Fiscal
certificatului conform cerintelor Inspectoratului Fiscal.
5.Oferta în original
confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului,
cu indicarea pretului per litru fara TVA, cu TVA, pe
cantitatea solicitata fara TVA, cu TVA, si pretul Total
fara TVA si cu TVA. In oferta a se indica denumirea
comerciala a produsului propus.
6.Certificat de recomandare
de la dealerul oficial în Republica Moldova, pentru
automobilele de marca BMW și Skoda.
Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor Nu se cere
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
Nu se cere
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
Nu se cere
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau Nu se cere
de resurse creditare în sumă de minim (suma)
7. Date despre participant
- cu indicarea adresei juridice, fizice, date de contact
(telefon, fax, mail), conducătorul întreprinderii,
persoana de contact, rechizite bancare, etc, confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
8. Autorizatie de functionare
- eliberată de Organul Național, copia originalului confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;
9. Certificat care confirmă că produsul este produs
Certificat care confirmă că produsul este produs într-o
într-o țară a uniunii europene.
țară a uniunii europene- copie - semnată și ștampilată
de operatorul economic.

Obligativitatea
Da
Da

Da

Da

Da

Da
Nu
Nu
Nu

Nu
Da

Da
Da
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Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.215
268-205 268-201 268Tel.:
, Fax:
22 268733
, E-mail: valentina.ursu@parlament.md
480 268133
Numele şi funcţia persoanei responsabile: LIPCAN DIANA, Sef, Serviciul achizitii publice
Întocmirea ofertelor:
Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate
pînă la:
22.03.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162, bir.107
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfășurării procedurii.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
22.03.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 105, bir. 107
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu
Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

KLIPII IGOR

