INVITAȚIA DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Apă potabilă purificată.
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție

Achiziția cu costuri mici i
(tipul procedurii de achiziție)

Cod CPV: 41110000-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea autorității contractante: CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
IDNO: 1006601004183
Adresa: mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 70
Numărul de telefon/fax: (022)-22-10-32,(022)-22-19-94
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@csj.md, www.csj.md
Persoana de contact: Agache Dumitru, csj.tender@csj.md, gsm: 068697575
Stimate/ţi Doamne/Domni,
Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, Vă invită să participați la procedura de

achiziție a bunurilor/serviciilor de valoare mică – Apă potabilă purificată.
În acest context, solicităm oferta Dumneavoastră pentru următoarele poziții:

Nr.
d/o

Cod
CPV

I.

Lot
ul 1

1.1

4111
00003

Denumirea
bunurilor/serviciilor/
lucrărilor solicitate

Apă potabilă
purificată
(butelii- 19 l)

Unitate
a de
măsură

buc.

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referință

Valoarea
estimată
fără TVA

750

-Apă potabilă purificată
din izvor sau sondă
arteziană, în butelii de
policarbonat 19 lit.
-Sigilarea buteliilor cu
capac termic, capacul
buteliei (conform HG
nr.278 din 24.04.2013).
-Cerințele apei: Ph-6,5-8,5;
Cu nivel de mineralizare
optimă pentru organism.
-Deținerea laboratorului
pentru efectuarea
analizelor chimice și
microbiologice a apei
pentru evidența zilnică a
calității produsului, sau
prezentarea contractului
privind prestarea
serviciilor date cu un
laborator;
-Livrarea la adresele
sediilor CSJ, conform
graficului prestabilit de
către părți, sau la solicitare
după cum urmează:
- pentru solicitarea
efectuată în prima jumătate
a zilei, livrarea se va

29 792,00

1

1.3

41110000-3
41110000-3

1.2

Apă potabilă plată
(0,5 litri)

Apă potabilă
carbogazoasă
(0,5 litri)

buc.

250

buc.

250

efectua în a doua jumătate
a zilei;
- pentru solicitarea
efectuată în a doua
jumătate a zilei, livrarea se
va efectua în prima
jumătate a zilei următoare.
-Oferirea în folosință
gratuită a buteliilor pe
perioada valabilității
contractului (după caz).
-Igienizarea gratuit de
două ori pe an la 12 buc.
de dozatoare de apă
(cooler) aflate în posesia
CSJ.
-Pentru perioada efectuării
procedurii de igienizare a
dozatoarelor de apă
(cooler), operatorul
economic va înlocui gratuit
dozatoarele ridicate cu alte
dozatoare similare.
-Prelucrarea termică a
buteliilor refolosibile.
-Dispunerea de Call Center
pentru preluarea
comenzilor.
Apă potabilă plată,
purificată din izvor sau
sondă, (îmbuteliată în
sticle PET de 0,5 litri pH
6-8,5). Rezidiu sec nu mai
mult de 85 mg/l.
Ambalaj admis la utilizare
ca ambalaj pentru lichide
alimentare.
Apă potabilă
carbogazoasă, purificată
din izvor sau sondă
(îmbuteliată în sticle PET
de 0,5 litri pH 6-8,5).
Rezidiu sec nu mai mult de
85 mg/l.
Ambalaj admis la utilizare
ca ambalaj pentru lichide
alimentare.

Valoarea estimativă totală fără TVA

1 300,00

1 300,00

32 392,00

Cerințe suplimentare:
➢ Bunurile livrate trebuie să fie de tipul celor solicitate, deţinând certificat de conformitate,
avize sanitare;
➢ Prețurile prevăzute în ofertă vor include toate cheltuielile ce ţin de transportare, livrare.
➢ Prețurile unitare de achiziție a bunurilor prevăzute în ofertă nu se vor modifica pe întreaga
durată de valabilitate a contractului.
Documentele de calificare ale operatorilor economici:
➢ Oferta;
➢ Aviz sanitar pentru produse alimentare și nealimentare
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➢ Certificat privind calitatea apei livrate (Normele sanitare privind calitatea apei potabile
conform Anexei nr.2 la Hotărâre de Guvern nr.934 din 15.08.2007)
➢ Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
➢ Rechizitele bancare,
Criteriu de evaluare a ofertelor:
➢ Criteriul de evaluare a ofertelor va fi prețul cel mai scăzut, pe întreg lotul, în
corespundere cu toate cerințele solicitate;
Termenul și condițiile de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor:
➢ Vânzătorul/prestatorul va livra/presta bunurile/serviciile la sediile Curții Supreme de
Justiție, de pe adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 70 şi Petru Rareş 18.
➢ Bunurile/serviciile vor fi livrate/ prestate, conform graficului prestabilit de către părți, sau la
solicitare după cum urmează:
- pentru solicitarea efectuată în prima jumătate a zilei, livrarea se va efectua în a doua
jumătate a zilei;
- pentru solicitarea efectuată în a doua jumătate a zilei, livrarea se va efectua în prima
jumătate a zilei următoare.;
➢ Livrarea bunurilor va avea loc în intervalul orar 8:30 – 17:00 de luni până vineri;
Recepția și verificarea bunurilor:
➢ Recepția bunurilor achiziționate se efectuează la momentul livrării bunurilor prin semnarea
Actului de predare- primire;
➢ Autoritatea contractantă, prin reprezentantul său, are dreptul de a inspecta bunurile livrate
pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile tehnice solicitate.
➢ Dacă produsele inspectate nu corespund specificațiilor, beneficiarul are
dreptul să le respingă, iar Vânzătorul are obligația, fără a modifica prețul, de a înlocui
produsul/produsele refuzate
Termeni și condiții de achitare:
➢ Achitarea plăţilor pentru bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti, conform
Facturii fiscale;
➢ Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al vânzătorului.
Durata contractului:
➢ Contractul se va încheia pentru anul 2022, fiind valabil pînă la data de 31 decembrie
2022.
Dispoziții finale:
➢ Vânzătorul este obligat să își asume toate măsurile organizatorice necesare pentru
desfășurarea în condiții optime a achiziției.
Vă mulțumim anticipat!!!
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