
 

CAIET DE SARCINI 

 

Ofertele de participare se depun în colet sigilat pe adresa: MD-2012, Republica Moldova, mun. 

Chişinău, str. V. Alecsandri, 78 sau asumându-vă riscul, la adresa electronică.  

Pe colet se va indica codul licitaţiei cu denumirea, datele despre ofertant şi contactele.  

Conform planului anual de achiziții se preconizează estimativ de procurat: 82 baterii de 

acumulatoare. 

Operatorii economici prezintă ofertele comerciale, indicând preţurile şi conformându-se anexelor 

la prezentul caiet de sarcini. Oferta recepţionată de beneficiar după expirarea termenului de depunere nu 

se deschide şi se restituie operatorului economic.  

De asemenea operatorii economici participanți la licitație trebuie să aplice HG Nr. 586 din 

31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și 

deșeurilor de baterii și acumulatori. 

Dacă în termen de 10 zile calendaristice de la data la care ofertantul desemnat câstigător nu a 

semnat contractul de achiziţie, beneficiarul este în drept să aplice prevederile p. 205 al Regulamentului 

ANRE 24/2017 din 26.01.2017. 

 

1. Modul de livrare ale bunurilor – la depozitul Beneficiarului. 

2. Plata în decurs de 30 zile din momentul primirii, (nu se acceptă plata în avans). 

3. Verificarea calităţii mărfii va fi efectuată la depozitul Beneficiarului şi returnată în 

decurs de 14 zile, în caz de necorespundere cu cerinţele concursului. 

4. Lipsa sau prezentarea incompletă a informaţiei (certificatelor), va da dreptul 

beneficiarului de a exclude ofertantul din concurs. 

5. Volumele sunt estimative şi pot fi modificate în dependenţă de starea financiară a 

întreprinderii, modificarii Planului de investitii sau schimbarii politicii bugetar-fiscale 

de  stat. 

 

:



CERINŢE FAŢĂ DE OFERTĂ 

 

OBIECTUL 

ACHIZIŢIEI  

 

CANTITĂŢILE 

NECESARE 

Achiziţia bateriilor de acumulatoare 

 
 

Nr. 

d/o 

Acumulatoare 

Tip/dimensiune/c

apacitate 

Cantitat

ea 

estimat

ă, buc. 

Suma estimativă 

 per lot (lei)  

fără TVA 

Lot 1 12N9-4B 1 700 

Lot 2 

12V-50Ah 1  

29 800 12V-60Ah 10 

12V-65Ah 7 

12V-66Ah 7 

Lot 3 
 

12V-70Ah 5  

48 100 12V-75Ah 16 

12V-80Ah 11 

Lot 4 
12V-80Ah 

(275x175x190) 
12 18 600 

Lot 5 
12V-90Ah 1 7 700 

12V-100Ah 3 

Lot 6 
 

12V-180Ah 2 25 600 

12V-190Ah 6 

TOTAL 82 130500 

 

CRITERIUL DE 

ADJUDECARE 

Va fi selectată oferta şi atribuirea contractului se va face 

ofertantului care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin 

prezenta şi care are preţul cel mai scăzut per lot. În cazul cînd 

ofertanții au același preț, prioritatea are ofertantul cu cel mai mare 

termen de garanție. 

CARACTERISTICI 

TEHNICE 

Se vor acepta numai baterii de acumulatoare fara intreţinere 

(sau intretinere minimă) cu tehnologii inovatoare în fabricare. 

CONDIŢII DE 

PARTICIPARE 

Toate cerinţele solicitate în caietul de sarcini vor fi 
parte componenta a contractului de achiziție. 

 

CONDIŢII DE LIVRARE 

Livrarea se va face la depozitul întreprinderii în mun. Chişinău, 

str. Ciocana 8. Termenul de   livrare admis va fi de 5 zile 

lucrătoare. 
Bateriile de acumulatoare vor fi livrate obligatoriu în stare încărcată. 

 

 

RECEPŢIE 

Recepţia cantitativă şi calitativă se va face pe baza 

următoarelor documente: 
-certificat de calitate şi garanţie, instrucţiuni de utilizare. 
-factura de însoţire a mărfii. 
Bateriile de acumulatoare livrate nu vor avea o vechime mai mare 
de 3 luni de la data  fabricării. 

 

 

 

GARANŢIE 

Termenul de garanţie acordat de la data vînzării produsului va fi 

de minim 24 luni. Bateriile de acumulatoare reclamate în termen de 

garanţie, vor fi preluate şi înlocuite (dacă este cazul) în maxim 2 

zile lucrătoare.Toate cheltuielile pentru remedierea problemelor 

apărute în termen de garanţie (inclusiv cheltuelile de transport) cad 

exclusiv în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare pentru 

achizitor. Bateriile care în timpul perioadei de garanţie le înlocuiesc 

pe cele defectate beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care 

începe de la data înlocuirii bateriei. 

Posibilitatea retragerii 

sau modificării ofertei 

- Orice modificare a ofertei şi/sau retragerea acesteia, se poate 

efectua de către Ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. 
- Ofertele depuse după data şi ora limită se returnează fără a fi deschise. 

 



 

 

 

 

 

OBSERVAŢII 

În cazul în care se constată că unul sau mai mulţi ofertanţi au omis 

să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea 

cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a 

activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum şi 

capacitatea tehnică şi/sau profesională, comisia de evaluare va fi în 

drept să solicite completarea acestora, în limita de maximum 72 ore 

de la momentul solicitării. 

Comisia de evaluare are dreptul de a solicita 

completări/clarificări la ofertele depuse. 

Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care nu prezintă 

informaţia suplimentară solicitată în termenii stabiliţi. 

Comisia de evaluare poate descalifica Ofertantul în orice etapă 

a procedurii de achiziţie în cazul în care se va constata că datele de 

calificare prezentate sunt false, eronate sau incomplete, precum şi în 

alte cazuri prevăzute de regulamentele interne ale Contractantului 

sau actelor 
legislative sau normative incidente materiei achiziţiilor 

PERIOADA DE DERULARE 
A CONTRACTULUI 

a.2022 şi pînă la îndeplinirea obligaţiunilor. 

MONEDA Preţul va fi indicat în lei, fără TVA. 

TERMENUL DE ACHITARE Termenul de plată admis va fi de 30 zile din momentul livrării. 

 

№          

d/o 

 

Baterii de 

acumulatori 

Termen 

de 
garanţie
, 
luni 

Tehnologii 

de 

fabricare*

* 

Curentul minim 

de pornire la 

rece  în A(EN) 

 

Greutate

a 

bateriei, 

kg 

Denumirea 

bateriei de 

acumulatoa

re. 
Țara 
producatoare 

Preţ lei,         

(o baterie ) 

fără 

TVA. 

Lot 1 12N9-4B   85    

Lot 2 
 

12V-50Ah   450    

12V-60Ah   600    

12V-65Ah   650    

12V-66Ah   650    

Lot 3 

12V-70Ah   720    

12V-75Ah   750    

12V-80Ah   780    

Lot 4 
12V80Ah 

(275x175x190

) 

  

780 

   

Lot 5 
12V-90Ah   870    

12V-100Ah   930    

Lot 6 
12V-180Ah   1000    

12V-190Ah   1200    
*Toate rubricile sunt obigatorii pentru completare 
**Se acceptă doar baterii fabricate conform caracteristicilor tehnice 

 

1. Termenul de plată – Termenul de plată admis de la livrare va fi de 30 zile cu ordin de plată. 

SRL/S.A., declară că, întocmind oferta economică, a ţinut cont de toate condiţiile contractării prevăzute 

în Invitaţie, şi se obligă ca, în caz de adjudecare, să semneze contractul de prestări servicii în aceleaşi 

condiţii. 

 



 


