
Anexa nr. 2 

la Documentația standard nr._115_ 

din “__15__” __09__ 2021__ 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 

PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE 
 

privind achiziționarea _produse petroliere pentru anul 

2022_______________________________________________________________________________

_    
                                                                                (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de 

achiziție___COP_______________________________________________________ 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție) 

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da): _____ 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://cantemiredu.md/achizitii-publice/  
 

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Generală Învățământ 

2. IDNO: 1013601000048 

3. Adresa: or. Cantemir str.Trandafirilor 2 

4. Numărul de telefon/fax: 0273 22179 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: di.cantemir@gmail.com    

http://cantemiredu.md/  

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

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

dgicantemir@gmail.com  

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): ___ Instituția bugetară subordonată Consiliului Raional, 

coordonarea și monitorizarea instituțiilor de învățământ din raion 

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

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/ serviciilor 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) 

1 
09200000-

1 
Lotul 1    

                      

  Benzina AI-95 litri 2150 
Cifra octanică min.95, aspect 

limpide și transprent 

37453 

  Lotul 2     

 
09200000-

1 
Motorina litri 44420 

Aditivii din motorina nu trebue să 

conțină compuși ail metalelor și 

fosforului. Cifra cetanică 

min.51,0,punct de inflamabilitate 

657416 

http://cantemiredu.md/achizitii-publice/
mailto:di.cantemir@gmail.com
http://cantemiredu.md/
mailto:dgicantemir@gmail.com


min 55C, densitate la 20C, max 860 

kg  m3, viscolizare la 400C 2,00-

4,50 mm2/s 

Valoarea estimativă totală fărăTVA 694869 

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este 

cazul, numărul maxim al acestora.________________________________ 

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

(se va selecta): 

Pentru toate loturile; 

 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu  se admite 
                                                                                                                

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  Livrarea la stațiile PECO aflate în orașul 

Cantemir și pe traseele naționale, pe parcursul anului 2022 prin intermediul cardurilor 

personalizate______ 

13. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2022 

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

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 
      

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 

administrative (după caz):  

________________________________________________________________________________ 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

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

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

documentație):  
Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de selecție 

(Descrierea criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a 

îndeplinirii criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Cerere de participare Conform anexei nr.7 din 

Documentația standart 

aprobată prin Ordinul M.F. 

nr.115 din 15.09.2021. 

Confirmat prin semnatura 

electronică 

Obligatoriu 

2 Declarația privind valabilitatea ofertei Conform anexei nr.8 din 

Documentația standart 

aprobată prin Ordinul M.F. 

nr.115 din 15.09.2021. 

Confirmat prin semnatura 

electronică 

Obligatoriu 

3 DUAE Se va completa conform 

modelului atașat în 

SIARSAP Mtender 

Obligatoriu 

4 Specificații tehnice Conform anexei nr.22 din 

Documentația standart 

Obligatoriu 



aprobată prin Ordinul M.F. 

nr.115 din 15.09.2021. 

Confirmat prin semnatura 

electronică 

5 Specificații de preț Conform anexei nr.23 din 

Documentația standart 

aprobată prin Ordinul M.F. 

nr.115 din 15.09.2021. 

Confirmat prin semnatura 

electronică 

Obligatoriu 

6 Certificat de calitate/conformitate a bunului Copie,eliberat de 

Organizmul Național de 

Verificare a conformității 

produselor 

Confirmat prin semnatura 

electronică 

Obligatoriu 

7 Certificat de efectuarea sistematică a plății 

impozitelor, contribuțiilor 

Original, eliberat de 

Inspectoratul Fiscal     

Confirmat prin semnatura 

electronică 

Obligatoriu 

8 Certificat de înregistrare Copie, emisă de Agenție 

Servicii Publice   

Confirmat prin semnatura 

electronică 

Obligatoriu 

9 Declarație privind confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora 

în situația condamnării pentru participarea la 

activități ale unei organizații sau grupări 

criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare 

de bani 

Aprobat prin ordinul nr.145 

din 24.11.2020, original,  

Confirmat prin semnatura 

electronică.  

In termen de 5 zile de la data 

conunicării rezultatelor 

procedurii de achiziția 

publică, la semnarea 

contractului. 

Obligatoriu 

17. Garanția pentru ofertă, după caz________________________, cuantumul_________________. 

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz_________________, cuantumul_________. 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 

procedurii negociate), după caz ____________________________________________________ 

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

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

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

-Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind 

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



-Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii 

privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte 

- Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze 

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

-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 

indicate în documetația de atribuire. 

- Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, 

Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile 

tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări 

naţionale sau internaţionale. 

- Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), 

configurarea cardului pe tipul carburantului. 

- Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției 

anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant. 

- Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. 

Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile 

menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de 

folosire a cardului.  

-Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a 

suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative. 

 

22. Ofertele se prezintă în valuta___nu_____ 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate-preț 

cu îndeplinirea cerinților obligatorii 

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

ponderile lor: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1 Prețul unitar ofertat (Pu) care se va calcula astfel: 

Pu =
(M1 +M2 +⋯+M15)

15
− 𝐷% 

 

Unde, 

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat; 

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din 

localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi; 

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din 

localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi; 

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din 

localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi; 

D% –reprezintă discount-ul aplicat. 

 

60 



25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă]__ SIA RSAP _______________________________________ 

- pe: [data]___ SIA RSAP 

_________________________________________________________________ 

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

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

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile________________ 

28. Locul deschiderii ofertelor: _____ SIA RSAP ________________ 
                                                                                              (SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

29. 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.  

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _limba de 

stat_______________ 

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

Europene: ______________________________________________________________________ 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

32. 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 

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

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

cazul): _______ 

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare:________________________________________________________________________ 

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

de anunţ:_______________________________________________________________________ 

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP Mtender 

2 Discount aplicat(D),% 40 

 Algoritm de calcul 

Pentru cel mai mic preț unitar ofertat (Pu mic) se acordă 60 puncte; 

Pentru un preț ofertat mai mare (Pu mare) decât cel mai mic preț unitar 

ofertat (Pu mic), se va acorda punctaj în felul urmator: 

Punctaj (preț) = (Pumic/Pu mare)*60 puncte 

 

Prețul cel mai mare Discount% oferit (Dmax) se acordă-40 puncte 

Pentru un Discount % mai mic (D min) decât cel mai mare Discount% 

oferit (D max), se va acorda punctaj în felul urmator: 

Punctaj (Discount%)=(D min/Dmax)*40 puncte. 

 



37. 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 da 

Sistemul de comenzi electronice nu 

Facturarea electronică da 

Plățile electronice da 

38. 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 specifică da sau nu) 

39. Alte informații relevante: ________________________________________________________ 

 

Conducătorul grupului de lucru:  CECHIR Tatiana 
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