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1. OBIECTUL DE ACHIZIȚIE 

Achiziționarea autoturismelor noi(lot nr. 1; lot nr. 2) destinate asigurării necesităților de transport a 

personalului S.A.,,FEE-Nord”.  

 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

 2.1 Caietul de sarcini conține indicaţii privind specificaţiile tehnice minime de bază, care trebuie 

respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică, corespunzător cu necesitățile 

autorităţii contractante.  

2.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți.  

2.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile ofertantului de a respecta legislația, 

normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data depunerii ofertei. 

2.4 Procedura de achiziție se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentul privind procedurile 

de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele 

electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de 

alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.24/2017 

din 26.01.2017. 

 

3. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA  

3.1 Caracteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii si eliminatorii. 

Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarate neconforme(pct. 165, 173 din Regulamentul 

aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 24/2017  din  26.01.2017).  

3.2 Produsul ofertat trebuie sa fie nou, an producție 2018 și să poată fi înmatriculată ca autoturism.  

3.3 Caracteristici tehnice: 

Lotul nr.1 

Descrierea tehnică a automobilului :  

Caroserie – nr. de locuri Sedan -5 

Culoare caroserie alb 

Capacitatea cilindrică   0.900- 1.000  cm³ 

Puterea (c.p.)  max – 75  

Combustibil  Ai– 95  

Volumul rezervorului min 50 litre 

Consum maxim l/100km, max 

urban            – 7,0  

extra-urban    – 5,0  
ciclu complet  – 6,0 

Transmisie  Manuală cu 5+1 trepte  

Garda la sol min  145 mm 

Lungimea auto  4300 - 4400mm 

Înălţimea auto  1500 -1600mm  

Lătime auto 1700 -1800mm  

Volum portbagaj  min-500lit  

Jante de otel, pneuri (cu capace)   185/65R15 

Dotari obligatorii  

SIGURANTA 

 Airbag frontal şofer si  pasager (cu deconectare 

manuală),Airbaguri laterale fata;  

 Centuri de siguranța pentru toate locurile;  

  ABS 

  ASR+ESP  

 

 

Dotări obligatorii  

INTERIOR/EXTERIOR 

 Direcţie asistată hidraulic 

 Aer condiţionat manual 
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 Geamuri electrice fata  

 Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie 

 Radio CD/MP3 + USB + Bleutooth 

 Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 

 Antidemaraj electronic 

 Faruri de zi cu LED 

 Comanda reciclare aer 

 Iluminare portbagaj, Scrumiera mobila si bricheta 

 Jante de otel 15" cu capace 

 are de protecţie vopsite integral în culoarea 

caroseriei 

 Presuri de cauciuc 

 Roata de rezervă – în complet 

 Proiectoare ceata 

 

 

TERMEN DE GARANTIE : 

      limita de parcurs 100000 km sau 3 ani   

       

STATII DE DESERVIRE DISPONIBILE: 

       mun. Chişinău 

       mun. Bălti 

TERMEN DE LIVRARE:     Decembrie 2018 

 

 

  

Lotul nr.2 

Descrierea tehnică a automobilului :  

Caroserie – nr. de locuri universal -5 

Culoare caroserie alb sau argintiu 

Capacitatea cilindrică   0.900- 1.000  cm³ 

Puterea (c.p.)  max – 75  

Combustibil  Ai– 95  

Volumul rezervorului min 50 litre 

Consum maxim l/100km, max 

urban            – 7,0  

extra-urban    – 5,0  
ciclu complet  – 6,0 

Transmisie  Manuală cu 5+1 trepte  

Garda la sol min  145 mm 

Lungimea auto  4400 - 4500mm 

Înălţimea auto  1500 -1600mm  

Lătime auto 1700 -1800mm  

Volum portbagaj  min-560 lit; max – 1600 lit. 

Jante de otel, pneuri (cu capace)   185/65R15 

Dotări obligatorii  

SIGURANTA 

 Airbag frontal şofer si  pasager (cu deconectare 

manuală),Airbaguri laterale fata;  

 Centuri de siguranța pentru toate locurile;  

  ABS 

  ASR+ESP  
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Dotări obligatorii  

INTERIOR/EXTERIOR 

 Direcţie asistată hidraulic 

 Aer condiţionat manual 

 Geamuri electrice fata  

 Închidere centralizata cu telecomanda pe cheie 

 Radio CD/MP3 + USB + Bleutooth 

 Bancheta spate rabatabila si fracționabila 1/3 si 2/3 

cu sistem isofix de fixare 

 Jante de otel 15" cu capace 

 3 tetiere spate reglabile pe înălțime 

 Tapițerie textil 

 Funcție Eco-mode 

 Presuri de cauciuc 

 Roata de rezervă – în complet 

 Proiectoare ceata 

 

 

TERMEN DE GARANTIE : 

      limita de parcurs 100000 km sau 3 ani   

       

STATII DE DESERVIRE DISPONIBILE: 

       mun. Chişinău 

       mun. Bălti 

TERMEN DE LIVRARE:     Decembrie 2018 

 

 

 

4.Modalitatea de desfăşurare a Concursului 

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

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

Concursului.  

4.3 Sistemul final de evaluare va fi efectuat în dependenţă de:  cel mai mic preț  
4.4 După finisarea concursului, S.A. FEE-Nord își rezervă dreptul de-a  iniţia negocierea și condiţiile 

contractului   încheiat.  

 

5.  Documente obligatorii solicitate de la  Ofertanţi:  

 Cererea de participare la calificare (Anexa nr. 4) 

  Date despre ofertant (Anexa nr. 7) 

  Copia licenţei pentru genul de activitate (dacă este necesar) 

  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 și a decizia privind înregistrarea persoanei juridice 

 Declarația privind eligibilitatea ( Anexa nr. 9) 

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

  Modelul contractului semnat de ofertant 
   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. 

   

 

6.  Modul de prezentare a ofertelor 
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 

http://www.fee-nord.md/
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nu mai târziu de data şi ora indicată mai jos. Toate paginile ofertei vor fi semnate şi ştampilate de către 

ofertant. 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. 

 

Ofertele vor fi primite de la reprezentanţii companiilor participante la licitație până la data de  

26.12.2018  , ora: 10:00. 

 

Deschiderea ofertelor pe data de   26.12.2018,  ora – 11.00 

 

7.  Date de contact  şi informaţii  despre primirea ofertelor. 

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

către Comisia de achiziții la adresa:  Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Strîi 17 A,  S.A.FEE-Nord, 

Anticamera. 

  
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)  



 

 
7 

 

                                                                                                                                                                  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: ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


