ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor prin cererea ofertelor de
prețuri nr.2017/1
1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
2. IDNO: 1006601003566
3. Tipul procedurii achiziție: cererea ofertelor de prețuri
4. Obiectul achiziției: Produse petroliere
5. Cod CPV: 09000000-3

Prezentul anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor petroliere conform
necesităţilor ANRE (în continuare – Cumpărător) pentru anul 2017, este alocată suma necesară
din bugetul ANRE.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
Nr.
d/o
1.
2.

Cod
CPV

Denumirea bunurilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Benzină

litri

15000.00

Premium 95

Motorină

litri

5000.00

Euro 5

0913200
00-3
0913420
00-9

6. Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale: pe parcursul anului 2017 la stațiile de
alimentare
7. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ
următoarele:
Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
cerinţei:

Obligativitatea

1.

Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Da

2.

Licența de activitate

Da

3.

Extras din Registrul de Stat al persoalor juridice
Date despre participant

4.

Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului
Copie confirmată prin semnăTura și ștampila participantului
Original

Da
Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita calificări
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică
b) Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna, nr.90.
c) Tel: 022 852958
d) Fax: 022 852 900
e) E-mail: vdolgan@anre.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Valeriu Dolgan , șef Secția generaladministrativă.
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9. Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără
corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi
prezentate:
- pînă la:10:00
- pe: 19 ianuarie 2017
- pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna, nr.90
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
10. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preț
11. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico economic, precum şi ponderile lor:
a) propunerea financiară;
b) reducerea oferită ;
c) amplasarea stațiilor PECO în raza municipiului Chișinău
12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat
13. Garanția pentru ofertă: Nu se cere
14. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor.
15. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
16. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 350.00 mii lei

Conducătorul grupului de lucru: Valeriu DOLGAN
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_________________

L.Ș.
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