Tip procedură Licitaţie Deschisă
Achiziţia Baterii de acumulatoare în asortiment pentru transportul auto pentru anul 2021
(denumirea achiziţiei)
Codul licitaţiei: D-52/03-21, cod CPV: 31440000-2
(nr. 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: 23.04.2021
Data - limită: 11.05.2021, ora 16:00
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, 253-419.
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.
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.

Operatorul economic este obligat să indice în ofertă partea din contract pe care intenţionează să o
subcontracteze întreprinderilor afiliate sau unor terţi, precum şi să descrie subcontactanţii propuşi.

Documentaţie necesară
Ofertantul va anexa toată documentaţia care se consideră oportună pentru o definire mai exactă a
lucrărilor efectuate, dar ca minimum cea indicată în continuare:
Ofertele de participare se prezintă în colet ce conţine:
a) copia certificatului de înregistrare, ce confirmă înregistrarea de stat şi luarea la evidenţă fiscală a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
b) extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
c) formularul completat privind informaţia generală despre operatorul economic (Anexa 1);
d) formularul completat al Declaraţiei de eligibilitate (Anexa 2);
e) formularul completat în legătură cu experienţa similară în ultimii 3 ani de activitate(Anexa 3);
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f) copia licenţei cu drept de efectuare a unor astfel de activităţi;
f) certificat privind lipsa restanţelor faţă de bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat;
g) copia ultimului rароrt statistic nr.5-C confirmat рrin sеmnăturа şi ştampila ofertantului.
h) obligaţiunile de garanţie şi termenele de realizare în conformitate cu obligaţiunile de garanţie;
Lipsa sau prezentarea incompletă a informaţiei (certificatelor) precum şi neîndeplinirea
corespunzătoare a Ofertei va da dreptul autorităţii contractante de a exclude ofertantul din
concurs.
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