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1.Scopul  Concursului 

Selectarea companiei care va prezenta cele mai avantajoase oferte pentru procurarea bunurilor 

materiale: 

 Combustibil Ai-95 

  

2.Obiectul Concursului 

 

Lista și caracteristicile mărfurilor/serviciilor solicitate 

Lotul nr.1 

 

Denumirea  Data start Data sfîrşit 
Un de 

masură 

Cantitate 

lunară, 

litrii 

Depozitare 

Combustibil Ai-95 01.08.2018 31.07.2019 lit 2500 card 

      

 

3.Modalitatea de desfăşurare a Concursului 

3.1 Invitaţia la concurs și caietul de sarcini vor fi publicate pe pagina web: www.fee-nord.md 

3.2 În conformitate cu ofertele primite şi ca urmare a analizei lor, vor fi determinaţi câştigătorii 

Concursului.  

3.3 După finisarea concursului, S.A. FEE-Nord își rezervă dreptul de-a  iniţia negocierea și condiţiile 

contractului care va fi încheiat pentru perioada de 12 luni.  

4  Documente obligatorii solicitate de la  Ofertanţi:  
  4.1 Cererea de participare la calificare (Anexa nr. 4) 

  4.2  Date despre ofertant (Anexa nr. 7) 

  Denumirea, datele de contact, adresa juridică şi fizică a companiei. 

  Copia licenţei pentru genul de activitate (dacă este necesar) 

  Copia certificatului de înregistrare a firmei sau decizie 

  Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA 

 Copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Camera Înregistrării 

de  Stat 

 Declarația privind eligibilitatea ( Anexa nr. 9) 

 Certificat de calitate a combustibilului 

  4.3  Ofertele urmează a fi completate conform   Anexei nr. 6  la Caietul de sarcini. 

  4.4  Documentele facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară: 

- S.A. FEE-Nord îşi rezervă dreptul de a solicita de la Participant orice document considerat necesar 

pentru evaluarea ofertei şi care nu contravine legislaţiei în vigoare 

 

5 Condiţii de solicitare a ofertei  

5.1 Condiţii obligatorii pentru Ofertanţii: 

5.1.1 Amplasarea stațiilor peco în nordului RM. 

1)Bălți , 

2)Edineț –Rîșcani , 

3)Drochia –Dondușeni , 

4)Ocnița –Briceni , 

5)Soroca –Florești , 

6)Rezina –Șoldanești-Coșnița , 

7)Glodeni –Sîngerei , 

8)Ungheni-Fălești 

 

 

 

http://www.fee-nord.md/
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6 Modul de evaluare şi comparare a ofertelor. 

6.1 Examinarea preventivă; 

6.1.1 Oferta determinată ca fiind în mod substanţial neconcordantă poate fi respinsă de către 

Beneficiar şi discordanţa nu poate fi ulterior corectată de către Ofertant; 

6.1.2 Ofertele în două exemplare(original + copia care se v-a păstra la beneficiar nedespachetată pe 

toată perioada contractului) împachetate şi sigilate trebuie să fie primite de către Beneficiar la 

adresa specificată şi nu mai târziu de data şi ora indicată mai jos; 

6.1.3 Toate paginile ofertei vor fi semnate şi ştampilate de către ofertant; 

6.1.4 Orice ofertă prezentată Beneficiarului mai târziu de termenul limită indicat va fi respinsă şi 

returnată nedeschisă Ofertantului; 

6.2 Evaluarea şi compararea ofertelor 

6.2.1 Evaluarea ofertelor de către Beneficiar va fi efectuată pe fiecare ofertă în parte în dependenţă de 

respectarea cerinţelor solicitate de către Beneficiar în Caietul de sarcinii.  

6.2.2 Sistemul final de evaluare va fi efectuat în dependenţă de:  Raportul preţ – calitate (cel mai mic 

preț la cea mai înaltă calitate) Numărul stațiilor Peco în nordul RM.  

6.2.2.1 Reprezentarea în aria de activitate a Benificiarului. 

7 Drepturile Beneficiarului 

7.1 Beneficiarul va examina ofertele în scopul determinării completitudinii lor, dacă au fost comise unele 

erori în calculare, dacă cerinţele solicitate au fost îndeplinite.  

7.2 Beneficiarul are dreptul de a neglija formalităţile, discordanţele sau iregularităţile minore a unei oferte 

care nu influențează procesul de evaluare.  

7.3 Beneficiarul poate anula rezultatele concursului de tender, în cazul necorespunderii ofertelor primite 

cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, sau dacă la concurs sau înscris mai puţin de trei ofertanţi.  

7.4 Beneficiarul îşi rezervă dreptul incontestabil de a declara rezultatele concursului nule fără comunicarea 

motivelor şi iniţierea unui nou concurs. 

7.5 Beneficiarul îşi asuma dreptul de a negocia condiţii şi facilităţi în vederea obţinerii reducerilor de preţ, 

bonusuri la oferta prezentată, cu participanţii care au acumulat suma maximală de puncte la concursul de 

tender. 

7.6 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a selecta mai mulţi câştigători ai tenderului, conform ofertelor mai 

avantajoase . 

 

8  Modul de prezentare a ofertelor 

  ofertele se prezintă în  limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;  

 preţul se indică în lei MD fără TVA; 

 oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare 

 

9  Date de contact  şi informaţii  despre primirea ofertelor. 

9.1 Companiile participante la concurs (Ofertanţii) vor prezenta ofertele la adresa     S.A. FEE-Nord  

(Beneficiar) către Comisia de Tender la adresa:  Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Strîi 17 A,  

S.A.FEE-Nord, Anticamera. 
9.2  Ofertele vor fi primite de la reprezentanţii companiilor participante la concursul până la data de  

26.07.2018  , ora: 10:00. 

9.3 Deschiderea ofertelor pe data de   26.07.2018,  ora – 11.00 

9.4 Informaţii de contact la numărul de telefon: 062163404 
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Anexa nr.4 

Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017  

  

_________________________ 

(Denumirea operatorului economic) 

  

adresa completă ___________ 

_________________________ 

tel, fax, e-mail _____________ 

  

  

CERERE DE PARTICIPARE LA CALIFICARE 
  

Către_____________________________________________________________________________________ 

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)  

_______________________________________________________________________________________________ 

  

Prin prezenta, urmare a anunţului de achiziţie publicat în 

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

(sursa publicării) 

  

privind organizarea procedurii de achiziţie (calificare) pentru atribuirea contractului (contractelor) de achiziţii: 

_______________________________________________________________________________________________ 

(denumirea contractului de achiziţie) 

  

solicit participarea la etapa de calificare.  

  

Am luat cunoştinţă de condiţiile şi  criteriile care vor fi aplicate pentru  calificare şi la prezenta cerere anexez 

documentele de calificare solicitate: 

1. 

2. 
  

Data completării ______________  

  

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: 

__________________________________________________________________________________________ 

  

  

____________________  

(semnătura)  
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                                                                                                                                                                  Anexa nr.7 

                                                                                                                      Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017  

  

INFORMAŢIE GENERALĂ 
  

1. Denumirea operatorului economic: __________________________________________________________ 

2. Codul fiscal: ____________________________________________________________________________ 

3. Adresa sediului central: ___________________________________________________________________ 

4. Telefon:____________ Fax: _________________ E-mail: ______________  

5. Decizia de înregistrare____________________________________________________________________ 
(numărul, data, înregistrării) 

_________________________________________________________________________________________ 
(instituţia emitentă)  

  

6. Domeniile principale de activitate: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

  

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii) ____________________________________________________ 
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile  

 ________________________________________________________________________________________ 
de activitate, durata de valabilitate).  

  

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:__________________________________________________ 
(denumirea, adresa)  

  

9. Structuri, întreprinderi afiliate: ______________________________________________________________ 
(denumirea, adresa)  

  

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ __________________________________________ 
(de indicat valoarea şi data)  

  

11. Numărul personalului scriptic __________________ persoane, din care muncitori ___________ persoane. 

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului _________________________ persoane, 

din care muncitori ___________ persoane, inclusiv: 

________________________________________________________________________________________ 
(de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)  

  

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe ____________________________________________________mii lei 

14. Dotare tehnică:__________________________________________________________________________ 
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

__________________________________________________________________________________________ 

  

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  

Anul_________________________ mii lei  

Anul_________________________ mii lei  

Anul _________________________mii lei  

  

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei, 

inclusiv: faţă de buget ______________ mii lei  

  

  

Data completării: __________________________ 

  

_________________________________________ 
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei  

_________________________________________ 
autorizate să reprezinte operatorul economic)  

  

_________________________________________ 

(semnătura) şi L.Ş. 
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 Anexa nr.6 

Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017  

  

_________________________ 
(Denumirea operatorului economic) 
  

adresa completă ___________ 

_________________________ 

tel, fax, e-mail _____________ 

  

  

  

OFERTĂ  

  

Către_____________________________________________________________________________________ 
denumirea beneficiarului şi adresa completă  

  

I. Examinând documentaţia de achiziţie referitor la ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)  

  

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:  

  

I. Furnizarea (executarea, prestarea): 

1. ________________________________________________________________________________________ 
(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preţ pe unitate, valoarea fără TVA) 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 

  

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: 

_______________________________________________________________________________ lei, fără TVA 
(suma în litere şi în cifre)  

  

la care se adaugă TVA în sumă de ________________________________________________________________lei, 
(suma în litere şi în cifre)  

  

  

Data completării: ___________________________ 

  

__________________________________________ 
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei 

__________________________________________ 
autorizate să reprezinte operatorul economic): 

  

__________________________________________ 

(semnătura) şi L.Ş. 
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Anexa nr.9  

Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017  

  

  

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

  

  

1.Subsemnatul, _________________________________________________________ 

(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic) 

 

_____________________________________________________________________________________                              

(Denumirea şi adresa operatorului economic) 

  

declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi 

înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi 

experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.  

  

3. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de________________________________________ 

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  

  

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic: ______________________  

  

Semnătura, L.Ş.  

  

Data completării: ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


