ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea: Cărbune pentru perioada rece 2020-2021
prin procedura de achiziție Licitaţie deschisă /SIA RSAP
1.Denumirea autorității contractante: Aparatul președintelui raionului Strășeni
2. IDNO: IDNO 1017601000161
3Adresa: mun. Străşeni, str. M. Eminescu, 28

Digitally signed by Tamaciuc Pavel
Date: 2020.09.30 10:39:08 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

4. Numărul de telefon/fax: 0237-2-36-30

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: crstraseni@gmail.com /
emilia.harea@mail.ru /www.crstraseni.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: mtender.gov.md sau la adresa email: achizitii.straseni@mail.ru SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Autoritate public)

Nr.
d/o

Cod CPV

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri
/servicii/lucrări:
Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrăril
or solicitate

Unitate
a de
măsur
ă

Cantitatea

cărbune

1

09100000-0

pentru perioada rece
anii 2020-2021

1

Tonă

135,0 1

cărbune AM (13-25)

Cărbune AM, Dimensiunea –6-13mm
Conţinutul mijlociu: (nu mai mult de)
Cenuşă -11,9%: Umeditate-5,6% : Sulf-1,35%

SM.259-2005

271,5

cărbune AS (6-13)

Cărbune AM, Dimensiunea –13-25 mm
Conţinutul mijlociu: (nu mai mult de)
Cenuşă -9,4% : Umeditate-4,2% : Sulf-1,35%

406,5

Inclusiv

inclusiv:

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde
de referință

Conform caietului de sarcini
Livrarea fiind inclusă în oferta de preț

Cantitatea solicitată și punctele de livrare a cărbunelor:
Nr.
Cod
Denumirea
d/o
CPV

Specificarea
Tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

Cantitatea

Unitate de masura

bunurilor/
serviciilor/
lista instituțiilor

AM
AS
Dimensiunea –
Dimensiunea –
13-25 mm
6-13mm
Conţinutul mijlociu: Conţinutul mijlociu:
(nu mai mult de)
(nu mai mult de)
1 Cenuşă -9,4% 1 Cenuşă -11,9%
Umeditate-4,2%
Umeditate-5,6%
Sulf-1,35%
Sulf-1,35%

1

Valoarea estimată (fără TVA)

în anexă: CAIETUL DE SARCINI/SPECIFICATIA TEHNICA

1. Pe lista întreagă: cărbune AM și cărbune AS pentru instituțiile din raionul/mun. Strășeni/
Aparatul Președintelui raionului Strășeni.
Primăria s. Dolna
livrarea cărbunelui:
Primăria s. Dolna

1.1

25

Primăria s. Scoreni:
livrarea cărbunelui:
Grădinița s. Scoreni
Primăria s. Scoreni

1.2

de marcaAntracit
AM (13-25),
SM 259:2005
de marcaAntracit
AM (13-25),
SM 259:2005

40
25

1.3

15

Primăria s. Voinova
livrarea cărbunelui:
Grădinița s. Voinova
Casa de cultură s.
Voinova
Primăria s. Voinova

4
2,5

Instituția MedicoSanitară Publică
Spitalul Raional
Străşeni:
livrarea cărbunelui:
mun. Strășeni str. Toma
Ciorbă ,11/1.,
s. Cojușna, str.
Lomtadze Revaz, 7

1.5

1.6

09100000-0

1.7

Primăria
com. Codreanca
livrarea cărbunelui:
Grădinița
s. Lupa Recea
Instituția MedicoSanitară Publică
Centru de Sănătate
Strășeni
livrarea cărbunelui:
s Micleușeni

de marcaAntracit
AM (13-25),
SM 259:2005

-

-

de marca- Semecica
AS (6-13)

SM 259:2005

5

de marca- Semecica
-

250

AS (6-13)

SM 259:2005

de marca- Semecica
AS (6-13)

10

s. Țîgănești

21
5
4

TOTAL

406,5

s. Dolna

-

tonă

1.4

Primăria s. Sireți
livrarea cărbunelui:
Primăria s. Sireți

-

-

de marcaAntracit
AM (13-25),
SM 259:2005

SM 259:2005

-

1 185 625,00 MD
(fără TVA)
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta): Pe lista întreagă
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Livrarea cantității cărbunelui se va
efectua conform comenzii instituțiilor din listă, perioada octombrie - decembrie a. 2020 și
perioada ianuarie – februarie a. 2021.
12. Termenul de valabilitate a contractului:_ 30 iunie 2021
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al
(ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr. d/o

15.1

Descrierea criteriului/cerinței

Oferta financiară

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

completat in conformitate cu Formularul
(F3.1)- in original, confirmat prin
ștampila și semnătura Participantului
și/sau semnătura electronică;
indicînd:
 valoarea fără TVA, ( lei)
 valoarea cu TVA, ( lei)
 termen de valabilitate al ofertei–se
solicită 45 zile

Nivelul
minim/
Obligativitat
ea

Obligatoriu

15.2

Specificația tehnică (F 4.1)

completat in conformitate cu Formularul
(F4.2)- in original, confirmat prin
ștampila și semnătura Participantului
și/sau semnătura electronică;

Obligatoriu

15.3

Specificația de preț (F 4.2)

completat in conformitate cu Formularul
(F4.2)- in original, confirmat prin
ștampila și semnătura Participantului
și/sau semnătura electronică;

Obligatoriu

15.4

Garanție pentru oferta 2% fără
TVA

completat in conformitate cu Formularul
(F3.2): - in original, garanție bancară
emisă de o bancă comercială (nu se
acceptă, transfer pe contul Aparatul
președintelui raionului Strășeni).
- termenul garanției să fie valabilă cu
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termenul de valabilitate al ofertei (45 zile,
din ziua deschiderii ofertelor
15.5

Certificat de conformitate
Prezentarea de dovezi privind
conformitatea produselor,
identificată prin referire la
specificații sau standard
relevante

15.6

Formularul standard al
Documentului Unic de Achiziții
European (DUAE)

15.7

Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în
care ofertantul este stabilit

15.8

Neimplicarea în practici
frauduloase și de corupere

Certificat de conformitate sau declarație de
conformitate eliberat de Organizmul
Național de verificare a conformității
Obligatoriu
produselor, copia originalului confirmat
prin ștampila și semnătura Participantului
și/sau semnătura electronică;
Completat conform anexei nr.l a
Ordinului nr.l77 din 9 octombrie 2018 al
Ministerul Finanlelor, confirmat prin
ștampila și semnătura Participantului /sau
semnătura electronică

Obligatoriu

-Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii
-Extrasul din Registru de stat al
întreprinderilor, Registru de stat al
organizaţiilor, privind administratorul
întreprinderii)
Copie – confirmat prin ștampila și
semnătura Participantului și/sau
semnătura electronică
formularul F3.4
confirmat prin ștampila și semnătura
Participantului și/sau semnătura
electronică

Obligatoriu

15.9

Disponibilitate 100 % capital
stoc de cărbune în depozit :

Operatorul economic va demonstra că
Obligatoriu
dispune de stocuri de cărbune în volum de
100% din cantitatea contractantă, va
prezenta document confirmative și care
să demonstreze posibilitatea livrării și
transportării cantităților de cărbune
contractate la destinația beneficiarilor
conform caietului de sarcini.

15.10

Informații generale despre
ofertant

Formularul informativ despre ofertant
conform (F 3.3)

15.11
15.12

Copie – confirmată prin semnătura
Raport financiar pe ultimul an de
Participantului și/sau semnătura
activitate.
electronică
Certificat privind lipsa sau
existența restanțelor față de
bugetul public național eliberat
de către Serviciul Fiscal de Stat

Copia originalului eliberat de
Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului conform
cerinfelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova),
confirmat prin ștampila și semnătura
Participantului și/sau semnătura
electronică.
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Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

15.13

Dovada experientei in domeniu

15.14

15.15

Criteriul de evaluarea a ofertelor
și atribuire a contractului de
achiziție.

Cerințe obligatorii

Obligatoriu
- Act ce ar demonstra experiența de
activitate in domeniul importului și
furnizării cărbunelui pe teritoriul
Republicii Moldova, nu mai putin de 2 ani,
confirmat prin ștampila și semnătura
Participantului și/sau semnătura
electronica;
- Au în proprietate sau in arendă
infrastructură de bază pentru recepționare
și distribuirea cărbunelui cum ar fi:
teritoriu amenajat, bază, de cărbune,
cântare, mijloace de incărcare-descărcare,
confirmat prin ștampila și semndtura
Participantului și/sau semnătura
electronica;
- Dispune de mijloace de transport proprii
sau contracte pentru distribuirea
cărbunelui către consumatori, confirmat
prin ștampila și semndtura participantului
și/sau semndtura electronica;
-În termen de 3 zile de la desemnarea
câștigătorului de către grupul de lucru,
operatorul economic va demonstra că,
dispune de stocuri de cărbune in volum de
100% din cantitatea contractată și va
prezenta un document confirmativ prin
care să demonstreze posibilitatea livrării
cantității contrctate.
Criteriul de evaluare:

Obligatoriu

COSTUL CEL MAI SCĂZUT

 Oferta, documentele legate de licitație
vor fi întocmite în limba de stat.
 Documentele justificative și literatura de
specialitate tipărită, certificatele de
Obligatoriu
conformitate pentru materialele
solicitate care fac parte din ofertă, pot fi
în altă limbă, cu condiția ca acestea să
fie însoțite de o traducere exactă a
fragmentelor relevante în limba de stat.
 Pentru eficientizarea examinării,
evaluării și comparării ofertelor,
autoritatea contractantă recomandă
ofertanților să posede și să depună în
sistemul electronic SIA “RSAP”
(MTender), toate documentele solicitate
în documentele de atribuire, la
momentul depunerii ofertei.
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16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz: Nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: COSTUL CEL MAI SCĂZUT cu
corespunderea cerințelor
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

-

pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP , Ofertele întîrziate vor fi respinse
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția
cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de Stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: Nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul): Nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
Nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: Nu a fost publicat
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare SIA “RSAP
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33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică

Se va utiliza/accepta sau nu
se acceptă

plățile electronice

se acceptă

nu se acceptă
se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu
35. Alte informații relevante: Nu este cazul
Conducătorul grupului de lucru:
Președintele raionului Strășeni

Pavel TAMACIUC
L.Ș.
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