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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea „Produse petroliere”. 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție achizițiie Cererii Ofertelor de Preț 
(tipul procedurii de achiziție) 

 
 

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport  și Turism 

Căușeni 

2. IDNO: 1008601000927 

3. Adresa:  or.Căușeni,str. M.Eminescu bd.,31, 

4. Numărul de telefon/fax: 0243-2-36-87;0243-2-30-96  

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: dgitscauseni@gmail.com  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 

altă formă de achiziție comună): „Autoritatea contractantă este autoritate publică și 

prestează servicii în învățămînt”. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/l

ucrărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 

 09100000-0 Lotul 1 Benzină     

1.1 09132000-3 
Benzină  

Standard  A-95 
litri 4910 

Cifra octanică, COR, 

min. 92;  

- Aspect limpede și 

transparent  

SM SR EN 228 

76000,00 

 09100000-0 Lotul 2 Motorină     

2.1 09134200-9 
Motorină  

EURO 5  
litri 22560 

Aditivii din motorină nu 

trebuie să conţină 

compuşi ai metalelor şi 

fosforului.  

- Cifra cetanică, min. 

51,0  

- Punct de 

inflamabilitate, min. 

55 °C  

- Densitate la 20°C, max. 

860,0 kg/m3  

- Viscozitate la  
40°C 2,00-4,50 mm2/s  

SM SR EN 590  
 

315200,00 

       

Valoarea estimativă totală in lei MD 391200,00 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 
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1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași 

ofertant___________________________________________________________________. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 
(indicați se admite sau nu se admite) 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la stațiile PECO amplasate în 

raionul Căușeni, or. Căușeni și pe teritoriul Republicii Moldova, la comanda beneficiarului 

conform necesităţilor reale, în baza cardurilor personalizate pentru fiecare autovehicul emise 

de către Furnizor, pe tot parcursul anului 2020.  

 

12. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2020 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):              Nu se aplică 
(indicați da sau nu) 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică 
 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 
DUAE  Original – confirmat prin semnătura 

electronică a operatorul economic  
Obligatoriu  

2 
Oferta (formularul F3.1)  Original – formularul F3.1 – 

confirmată prin semnătura 

electronică a operatorul economic  

Obligatoriu  

3 
Garanția bancară (formularul F3.2)  Original – formularul F3.2  Garanția 

bancară emisă de către banca 

deservită– confirmată prin semnătura 

electronică a operatorul economic  

Obligatoriu  

4 
Specificațiia tehnice (formularul F4.1)  Original – formularul F4.1 – 

confirmată prin semnătura 

electronică a operatorul economic  

Obligatoriu  

5 
Specificații de preț (formularul 4.2)  Original – formularul F4.2 – 

confirmată prin semnătura 

electronică a operatorul economic  

Obligatoriu  

6 
Dovada înregistrării persoanei juridice, 

în conformitate cu prevederile legale  

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii și extras din Registrul 

de stat al persoanelor juridice – 

confirmată prin semnătura 

electronică a operatorul economic  

Obligatoriu  

7 
Licenţa de activitate (se prezintă în 

cazul în care activitatea lui se 

licențiază)  

Copie - eliberată de Camera de 

Licențiere, confirmată prin 

semnătura electronică a operatorul 

economic  

Obligatoriu  

8 
Certificat de efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor, contribuţiilor  

Original – eliberat de Inspectoratul 

Fiscal – confirmată prin semnătura 

electronică a operatorul economic  

Obligatoriu  

9 
Certificat de atribuire contului bancar  Copie – eliberat de banca deţinătoare 

de cont – confirmată prin semnătura 

electronică a operatorul economic  

Obligatoriu  
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10 
Certificat de conformitate sau alt 

certificat echivalent ce confirmă 

calitatea produselor petroliere oferite  

Copie − Eliberat de Organismul 

Național de Verificare a conformității 

produselor - – confirmată prin 

semnătura electronică a operatorul 

economic  

Obligatoriu  

11 
Lista stațiilor PECO  Original – confirmată prin semnătura 

electronică a operatorul economic  
Obligatoriu  

12 
Informații despre ofertant  Original – confirmată prin semnătura 

electronică a operatorul economic  
Obligatoriu  

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz  nu se aplică 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  

      1. Locul destinaţiei finale îl constituie staţiile PECO amplasate în rn. Căușeni, or. Căușeni și 

pe teritoriul Republicii Moldova.  
       2. Cerinţe obligatorii:              

2.1. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor.  

2.2. Ofertantul va crea autoritarii contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în 

numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia 

dintre localitățile menționate la punctul 1.  

2.3. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante.  

2.4. Prețul a unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu 

aplicarea discountului ofertat.  

2.5. Se va prezenta lista completa privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca 

ofertantul deține stații de alimentare în localitățile enunțate la pct. 1.  

2.6. Furnizorul va asigura autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice 

pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora.  

2.7. Furnizorul va acorda permanent achizitorului posibilitatea accesării online a informaţiilor privind 

situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său.  

2.8. Posibilitatea de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea 

rămasă pentru fiecare card în parte.  

2.9. Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze 

utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului.  

2.10. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de 

poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile 

sus-mentionate.  

2.11. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se vor prezenta în 

Formularul F4.1 condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază 

standarde şi omologări naţionale sau internaţionale.  

    3. Cerințe privind propunerea financiară:  

3.1. În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta va fi prezentată în conformitate cu Formularul 

F4.2. Prețul unitar ofertat va constitui prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la 

panourile informative în toată rețeaua de distribuție în decurs de 15 zile pîna la data publicării anunțului 

de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.  

 

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:  

 

                              (M1+ M2 +…….M15) 

               Pu = ---------------------------- - D% 

                                  15 
Unde,  

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;  

M1 – reprezintă media prețurilor afișate la stațiile din întreaga rețea pentru prima zi;  

M2 – reprezintă media prețurilor afișate la stațiile din întreaga rețea pentru a doua zi;  

M15 – reprezintă media prețurilor afișate la stațiile din întreaga rețea pentru a cincisprezecea zi;  
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D% – reprezintă discount-ul aplicat.  

 

3.2. Discount-ul va fi specificat expres în ofertă și ulterior în contract, rămînînd neschimbat pe întreaga 

perioadă de valabilitate al acestuia. 

4. Furnizorul va asigura:  
− personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare) ;  

− configurarea cardului pe tipul carburantului;  

− asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămîna, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în 

funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul sa fie în măsura să soluționeze problemele apărute 

în cel mai scurt timp posibil.  

5. Alte prevederi:  
5.1. Furnizorul va specifica daca toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile peco situate în localitățile 

menționate la pct. 1.  

5.2. Furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului.  

5.3. Furnizorul va factura contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, 

conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă 

consumului înregistrat pe fiecare card în parte va fi însoțita de un raport de consum care va conține 

informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora 

alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după 

fiecare tranzacție.  

 

Factura fiscală vafi prezentată lunar, pînă la data de zece a lunii următoare, de către Furnizor, la adresa 

juridică a autorității contractante (or.Căușeni,str. M.Eminescu bd.,31, et. 4 cab. 414).  

5.4. Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri.  

5.5. Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în 

baza prevederilor normative.  

5.6. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile 

lucrătoare de la data intrării în vigoarea contractului şi respectiv de la data transmiterii cererii de emitere 

de carduri suplimentare.  

 
 

 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  
Prețul cel mai scăzut inclusiv reducerea oferită.  

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

și ponderile lor:  Nu se aplică 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

până la: [ora exactă] Conform datelor din SIA RSAP MTender  

- pe: [data] Conform datelor din SIA RSAP MTender 

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

             Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

 

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de 

stat  

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: Nu se aplică  
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28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 

cazul): Nu se aplică  

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

Nu se aplică 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ: Nu se aplică 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  SIA “RSAP”.  

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 
Se acceptă  

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă  

facturarea electronică Se acceptă  

plățile electronice Se acceptă  

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _Nu se aplică 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                        Tatiana  Paladuța         

    L.Ș. 
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