
CAIET DE SARCINI 

1. PREVEDERI GENERALE 

Ofertele se prezintă într-un plic sigilat și ștampilat, însoțit de scrisoare de însoțire la adresa: MD-

2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78  sau asumându-vă riscul, la adresa electronică 

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

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.  

În termen de 10 de zile calendaristice de la data la care ofertantul a fost desemnat câstigător, operatorul 

trebuie să semneze contractul de achiziţie 

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. 
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CAIETUL DE SARCINI 
2. CERINŢE FAŢĂ DE OFERTĂ 

 

 

OBIECTUL ACHIZITIEI SI  

NECESITATILE 

Î.S. „Moldelectrica” intenţionează să încheie un contract pentru achiziţia anvelopelor 

conform specificaţiei tehnice prezentate mai jos, pentru automobilele, întreprinderii. 

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. În cazul cînd ofertanții au același preț, prioritate 
are ofertantul cu anvelopele care au indicii de sarcină şi de viteză mai mari. 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Anvelopele trebuie să fie noi, originale, nerecondiţionate, să fie fabricate în ultimele 6 

luni, in conformitate cu specificaţiile tehnice din cartea tehnica a automobilelor 

intreprinderii. 

CONDIŢII  DE PARTICIPARE 

Obligatoriu se prezintă formularul ofertei tehnico-economice. 

Oferta va include demontarea-montarea și balansarea anvelopelor. 

Oferta tehnică va prezenta detaliile tehnice ale produselor ofertate, autorizare de 

comercializare de la producător, certificate de conformitate, declaraţii de 

conformitate, rapoarte, care să ateste caracteristicile tehnice ale produselor. 

Oferta prezentată incomplet va fi considerată neconformă şi va fi  respinsă de la 

procedură. 

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,  mun. Chişinău, str. Ciocana 8. Termenul de 

livrare admis va fi de pînă la 15 zile lucrătoare. 

CONDIŢII  DE RECEPŢIE 

Recepţia cantitativă şi calitativă se va face pe baza următoarelor documente: 
- certificat de conformitate care atestă faptul că produsele livrate sunt omologate şi sunt 
noi, nu recondiţionate, reeşapate. 
- certificat de calitate 
- certificat de garanţie 
- certificat de origine care va atesta autenticitatea produsului  
- factura fiscală de însoţire a marfii. 

GARANŢII 

Anvelopele vor fi garantate pentru o funcţionare normală, fără explozii, fără fisuri, fără 

crăpături, fără umflături pe suprafeţele exterioare sau interioare. 

Anvelopele vor fi garantate 18 luni și un parcurs de minim 20.000 km de la data 

recepţiei.  

Toate cheltuielile pentru remedierea problemelor apărute în termen de garanţie 

(inclusiv cheltuelile de transport) cad exclusiv în sarcina furnizorului, fără           costuri 

suplimentare pentru achizitor. 

În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, produsele achiziţionate nu 

corespund condiţiilor din caietul de sartcini, fiind refuzate la recepţie, ca produse 

neconforme, în proporţie mai mare de 5% din lotul livrat, se va rezilia contractul de 

achiziţie şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, bineficiarul are dereptul să elimine o 

astfel de ofertă de la următoarea licitaţie. 

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 limita, 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 și cu TVA 

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



Modul de prezentare a ofertei 

Se va completa şi prezenta FORMULARUL DE OFERTĂ TEHNICĂ ECONOMICĂ 
conform anexei. Preţurile vor fi indicate fără TVA și cu TVA. 

Oferta prezentată cu lipsa preţului se consideră nulă şi se respinge. 

Oferta nu va conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul 

iniţial. 
1 (un) plic netransparent sigilat conţinând propunerea tehnică economică şi documentele  
obligatorii pentru calificare şi selecţie conform fişei de date a achiziţiei. Pe plic se 

menţionează Î.S. „Moldelectrica”, «Achiziţia anvelopelor». Locul de depunere a 
ofertelor: mun. Chişinău,  str. V. Alecsandri, 78 

 

3. SPECIFICAȚIA TEHNICĂ A ANVELOPELOR. 
 

№ 

d/o 
Tipul anvelopei 

Cant. 

necesară 

an.2022, 

buc. 

Marca şi 

modelul 

anvelopei 

propuse 

Număr 

straturi 

necesari, 

PR 

Număr 

straturi 

propuși, 

PR 

Indici de 

greutate 

necesari 

Indici de 

greutate 

propuși 

Ţara 

producă

toare 

Vară/Iarnă 

1 
235/75 R17,5 

18PR, 143/141J 
9  18PR  143/141   
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