FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau
ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict,
prevederile
de
mai
jos
vor
prevala
asupra
prevederilor
din
IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr.
Rubrica
1.1. Autoritatea
contractantă/Organizatorul
procedurii:
1.2. Obiectul achiziţiei:
1.3. Numărul procedurii:
1.4. Tipul obiectului de achiziţie:
1.5. Codul CPV:
1.6. Numărul şi data Buletinului
Achiziţiilor Publice:
1.7. Sursa alocaţiilor
bugetare/banilor publici:
1.8. Administratorul alocaţiilor
bugetare:
1.9. Plăţi/mijloace financiare din
partea partenerului de
dezvoltare:
1.10. Denumirea cumpărătorului:
1.11. Destinatarul:
1.12. Limba de comunicare:
1.13. Pentru clarificarea
documentelor de atribuire,
adresa autorităţii
contractante este:

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Produse petroliere pentru anul 2016
14/02723
Licitaţie publică
09000000-3
89 din 20.11.2015
Surse speciale
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Nu se utilizează
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Centrul Naţional de Sănătate Publică
De stat
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67
bl. A
Tel: 022-574-574 022-574-519
Fax: 022729725
E-mail: achizitii@cnsp.md
Persoana de contact: Oţel Ghenadie

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:
Nr.
d/o
1
1.1

2

Unitatea
Specificarea tehnică deplină
Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
de
Cantitatea
solicitată, Standarde de
măsură
referinţă
Benzină Premium 95
09132000- Benzină Premium 95
Litru 10800.00 - Cifra octanică, COR, min.
3
95;- Aspect limpede și
transparent Standarde de
referinţă:SM SR EN 228
Motorină Ecto

2.1

09134200- Motorină Ecto
9

Litru

11500.00 Aditivii din motorină nu
trebuie să conţină compuşi ai
metalelor şi fosforului.- Cifra
cetanică, min. 51,0- Punct de
inflamabilitate, min. 55 °CDensitate la 20°C, max. 860,0
kg/m3- Viscozitate la 40°C
2,00-4,50 mm2/s DE iarnă și
vară.Standarde de
referinţă:SM SR EN 590

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
Denumirea documentului/cerinţelor
1 Certificatul de înregistrare a întreprinderii
2
3

Certificat de atribuire a contului bancar
Certificat de conformitate sau alt certificat
echivalent ce confirmă calitatea produselor
petroliere oferite

4

Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor

5

Declaraţia privind conduita etică şi
neimplicarea în practici frauduloase şi de
corupere (F3.4)
Formularul F4.1 Specificaţii tehnice
Formularul informativ despre ofertant F3.3
Formularul ofertei F3.1
Garanţia pentru ofertă

6
7
8
9

10 Licenţa de activitate
11
12
13
14

Lista amplasării staţiilor PECO
Lista fondatorilor operatorilor economici
Oferta (Specificaţii de preţ F4.2)
Ultimul raport financiar

15 Certificat care confirmă neaplicarea
sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de
funcţionarii Participantului
16 Certificat care confirmă neaplicarea
sancţiunilor administrative şi disciplinare
faţă de funcţionarii Participantului

Cerinţe suplimentare
Obl.
copie confirmată prin semnătura şi ştampila
DA
participantului
copie – eliberat de banca deţinătoare de cont DA
– eliberat de Organismul Naţional de
DA
Verificare a conformităţii produselor – copia
originalului, confirmată prin ştampila şi
semnătura Participantului
– copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal
DA
(valabilitatea certificatului - conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova)
original
DA

original
– original
– original
(original- emisă de o bancă comercială)
conform F 3.2 sau transfer de bani pe contul
instituţiei
copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
original
numele, prenumele, codul personal
original
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care
reflectă informaţia despre neaplicarea
sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 3
ani
original – eliberat de Participant, care reflectă
informaţia despre neaplicarea sancţiunilor
administrative şi disciplinare pe parcursul
ultimilor 3 ani

DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
NU

NU

17 Certificat care confirmă modalitatea şi
criteriile de calculare a preţului
18 Copia standardelor de referinţă pentru
produsele petroliere
19 Recomandaţii

original – eliberat de Participant

NU

confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
– original

NU
NU

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative:
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi
în valoare de:
4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms
şi termenii comerciali
acceptaţi vor fi:
4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

Nu vor fi
1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

În a. 2016: benzină- februarie 2000 l; aprilie 1800 l; martie 1000
l;mai-octombrie -cîte 1000 l. Motorină - februarie,iunie 2000l,martie -1500 l,aprilie-mai cîte 1000 l,iulie- august cîte 1000 l.
4.6 Metoda şi condiţiile de plată în termen de 10 zile calendaristice după prezentarea facturii
vor fi:
4.7 Perioada valabilităţii ofertei 30 zile
va fi de:
4.8 Ofertele în valută străină:
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine
următoarea informaţie
suplimentară:

Licitaţie publică nr. 14/02723
Pentru achiziţionarea de: Produse petroliere pentru anul 2016
Autoritatea contractantă: CENTRUL NAŢIONAL DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun.
Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
A nu se deschide înainte de: 07.12.2015 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67
adresa autorităţii
bl. A
contractante/organizatorului Tel: 022-574-574 022-574-519
procedurii este:
Fax: 022729725
E-mail: 022729725
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 07.12.2015 10:00
5.3 Deschiderea ofertelor va
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67
avea loc la următoare
bl. A
adresă:
Tel: 022-574-574 022-574-519
Data, Ora: 07.12.2015 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 Preţurile ofertelor depuse în
diferite valute vor fi
convertite în:
Sursa ratei de schimb în
scopul convertirii:
Data pentru rata de schimb
aplicabilă va fi:
6.2 Modalitatea de efectuare a
evaluării:
6.3 Factorii de evaluarea vor fi
următorii:

Leu MD

BNM
07.12.2015
Pe fiecare lot în parte şi corespunderea cerinţelor solicitate
Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat Cel mai mic preţ
pentru adjudecarea
contractului va fi:
7.2 Suma Garanţiei de bună
15.00%
execuţie (se stabileşte
procentual din preţul
contractului adjudecat)):
7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:
7.4 Numărul maxim de zile
5 zile
pentru semnarea şi
prezentarea contractului
către autoritatea
contractantă:
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului
Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de
lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru
care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Conducătorul grupului de lucru:
Bahnarel Ion ________________________________

Cererea de participare (cu indicarea clară a denumirii firmei, adresei, numărului de telefon, fax,
adresa de e-mail) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei (ordin / bon de plată) se
expediază la adresele de e-mail: achizitii@cnsp.md; sap@cnsp.md sau la numărul de fax: 022-72-97-25,
022-574-574.
După primirea cererii de paticipare şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200,00 lei,
la adresa de e-mail, indicată, va fi expediat pachetul documentelor de licitaţie. Tel. de contact: 022-574574, 022-574-519 – serviciu achizitii Plata de 200,00 lei se efectuează în numerar sau prin transfer:
Centrul Naţional de Sănătate Publică Contul bancar:3359502 Contul trezorerial:440115101121901 Banca
Benef. MF-Trezoreria de Stat Codul băncii: TREZMD 2X Codul fiscal:1007601001123 cu nota “Pentru
setul documentelor de licitaţie”.
Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul
economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziţie.
NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat
documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

