INVITAŢIE LA ACORD-CADRU
1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică
2. IDNO: 1006601003566 - Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
3. Tip procedură achiziție: ACORD - CADRU
4. Obiectul achiziției: servicii de transport aerian internațional de pasageri pentru anul 2017
5. Cod CPV: 60420000-8
6. Data publicării anunțului de intenție: 26.12.2016
7. Această invitaţie la Acord - Cadru este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de
transport aerian internațional de pasageri pentru anul 2017, conform necesităţilor
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Cumpărător)
pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: mijloacele proprii.

Cod CPV

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la Acord – Cadru privind prestarea serviciilor:

Nr.

1

60420000-8

2

Denumirea serviciilor
solicitate

Chișinău - VIENNA –
Chișinău
Chișinău – BRUXELLES –
Chișinău

3

Chișinău – KIEV – Chișinău

4

Chișinău – MOSCOVA –
Chișinău

5

Chişinău-STRASBOURGChişinău
Chişinău-RIGA-Chişinău

6
7
8
9
10

Unitat
ea de
măsur
ă

Chişinău- BRATISLAVA –
Chişinău
Chişinău- ISTAMBUL –
Chişinău
Chişinău- PARIS -Chişinău
Chişinău- BUDAPESTA –
Chişinău

Buc.

Cantitatea
şi locul
livrării/pre
stării lor
Agenția
Națională
pentru
Reglement
are ăn
Eneregtică
minim 10 –
maxim 100
bilete
conform
acorduluicadru,
minim 1maxim 20
bilete
conform
Acorduluicadru
subsecvent,
Locul
prestării:
ANRE, str.
Columna
90

1

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referinţă

11

Chişinău- ATENA -Chişinău

12

Chişinău- FRANCFURD PE
MAIN -Chişinău
Chişinău- TALLIN Chişinău
Chişinău- BUCUREŞTI –
Chişinău
Chişinău- BERLIN Chişinău
Chişinău- ROMA -Chişinău

13
14
15
16

18

Chişinău- VILNIUS Chişinău
Chişinău- BAKU-Chişinău

19

Chişinău- PRAGA -Chişinău

20

Chişinău- TBILISI Chişinău
Chişinău- LUXEMBURG Chişinău
Chişinău- Varșovia Chişinău
Chişinău- Ljubljana Chişinău
Chişinău- Sofia -Chişinău

17

21
22
23
24
25
26

Chişinău- Barselona Chişinău
Chişinău- Helsinki Chişinău

8. 7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: (pînă la
31.12.2017, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică .
- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Denumirea documentului/cerinței
a) Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;
b) Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie – eliberat de
Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova);
c) Certificat de atribuire a contului bancar – copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.
d) Formularul ofertei (F3.1);
e) Formularul informativ (F3.3);
f) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4);
g) Formularul F 4.1 – completat şi semnat;
h) Formularul F 4.2 – completat şi semnat;
i) Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.
j) Licenţa de activitate/ Certificat de operator aerian pentru companiile aeriene/ Contract de colaborare
cu companiile aeriene pentru operatorii turistici -copie –confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului, se prezintă atunci, cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legale.
2

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:
a) Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii
Participantului – eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflectă informaţia despre neaplicarea
sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 3 ani;
b) Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor administrative şi disciplinare faţă de funcţionarii
Participantului – original – eliberat de Participant, care reflectă informaţia despre neaplicarea
sancţiunilor administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 3 ani;
c) Certificat care confirmă modalitatea şi criteriile de calculare a preţului – original – eliberat de
Participant;
d) Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile şi serviciile propuse, confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului;
e) Recomandaţii – original;
- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi
familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:
9. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
Adresa: mun. Chișinău, str.Columna 90
Tel: 022 852 950
Fax: 022 852900
E-mail:znovacova@anre.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile:Novacova Zinaida, specialist protocol
- Plata pentru Setul de documente: nu se aplică
- Setul de documente poate fi găsit: pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică:
www.anre.md, compartimentul: Anunțuri, Achiziţii Publice.
Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu
număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează
a fi prezentate:
-

pînă la:

-

ora:

-

pe adresa:mun. Chișinău, str.Columna 90, bir.1
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
10. Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de
lucru al Agenției pentru Reglementare în Energetică şi a reprezentanţilor Participanţilor la AcordulCadru.
pe adresa:mun. Chișinău, str. Columna 90

Garanția pentru ofertă:nu se aplică
Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
11. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei:
650 000 LEI
Conducătorul grupului de lucru: Iurie Onica
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