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Pilot Project Funded by the European Bank for Reconstruction and Development

Comisia de acreditare

Întrebări frecvente

022 822 038
Plani carea Achiziţiilor

Buletinul Achiziţiilor Publice
Registru contractelor

Servicii de transportare şi distribuire a 6000 tone de
motorină
Servicii de transportare şi distribuire a 6000 tone de motorină

16 Apr 2021

01 May 2021
Solicitare сlari cări

04 May 2021
Depunerea ofertelor

Cali carea ofertanţilor

Valoarea estimată a achiziţiei fără TVA

1 290 000 . 00

MDL

Tipul procedurii

Licitaţie deschisă
Statutul procedurii

Procedura nu a avut loc
Autoritate contractantă denumire

Agentia Rezerve Materiale
Raion

mun.Chişinău
Numărul de noti cări

OCDS-B3WDP1-MD-1618580135478
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618580135478?tab=contract-notice
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Planul de
achiziţii

Anunţ de
participare

Clari care şi
modi cări

Procedura de
contestare

Licitaţie
electronică

Ofertele
electronice

Ev

o

Autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă
Denumire şi adrese
Denumire o cială

Agentia Rezerve Materiale
Număr naţional de înregistrare

1006601000288
Adresă

mun.Chişinău, str.Columna, 118/1
Oraş

mun.Chişinău
Cod NUTS

n/a
Cod poştal

MD-2012
Ţară

MOLDOVA
Persoană de contact

Andrei Salcuţan
Telefon

022241916
E-mail

andrei.salcutan@rezerve.gov.md
Adresa principală: (URL)

n/a
Adresa pro lului cumpărătorului: (URL) / Pro lul cumpărătorului / Anunţul de intenţie

mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1618580135478
Tipul cumpărătorului

n/a
Activitate principală

n/a
Activitatea sectorială principală

n/a

Comunicare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618580135478?tab=contract-notice
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Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:(URL):

mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618580135478
Informaţii suplimentare pot

obţinute de la

Andrei Salcuţan
Telefon

022241916
E-mail

andrei.salcutan@rezerve.gov.md
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse în format electronic prin:

Obiect
Scopul achiziţiei
Titlu

Servicii de transportare şi distribuire a 6000 tone de motorină
Cod CPV principal

60100000-9 - Servicii de transport rutier
Tipul contractului

Servicii
Valoarea totală estimată fără TVA

1 290 000.00 MDL
Descriere succintă

Servicii de transportare şi distribuire a 6000 tone de motorină
Informaţii privind loturile

Acest contract este împărţit în loturi
Pot depuse oferte pentru toate loturile

Descriere
Titlu

Servicii de transportare şi distribuire a 6000 tone de motorină
Numărul lotului

14a9fb17-4f0a-412a-b7df-979489e9d52d
Status

Unsuccessful
Locul livrării
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618580135478?tab=contract-notice
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MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Columna, 118/1
Descrierea achiziţiei:

Servicii de transportare şi distribuire a 6000 tone de motorină
60100000-9 Servicii de transport rutier

6000 Tona combustibil conventional
Valoarea estimată a achiziţiei fără TVA

1 290 000.00 MDL
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii

Începere: 06.05.2021 / Încheiere: 30.12.2021
Contractul nu se prelungeşte
Informaţii privind ofertele alternative

Ofertele alternative nu vor

acceptate

Informaţii cu privire la opţiuni

Fără opţiuni
Documentaţie de atribuire documentul duae motorina.doc
ID: 6a2f32ac-559e-4577-aafd-b3ba95fa611f-1618580441606
Data publicării: 16.04.2021 / 16:42

Documentaţie de atribuire docum. standart motorina.doc
ID: 4ab109f4-aae7-4a24-8484-3479b00791c1-1618580441432
Data publicării: 16.04.2021 / 16:42

Documentaţie de atribuire anunţ de participare motorina.doc
ID: 1c5 4f6-6814-40e9-8c52-26bf188 bac-1618580441232
Data publicării: 16.04.2021 / 16:42

Documentaţie de atribuire anunţ de intenţie motorina.docx
ID: a368f088-9a03-4086-8bef-2eacf269f7e0-1618580441134
Data publicării: 16.04.2021 / 16:42

Procedură
Descriere
Tipul procedurii

Licitaţie deschisă
Informaţii despre licitaţia electronică

Licitaţie electronică nu va

folosită

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618580135478?tab=contract-notice
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Informaţii administrative
Publicare anterioară privind această procedură

Anunţ de intenţie: № ocds-b3wdp1-MD-1618580135478-PN-1618580135527
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

04.05.2021 / 16:00
Data estimată a expedierii invitaţiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidaţii selectaţi

01.05.2021 / 16:00
Ofertele sau cererile de participare se prezintă în limba speci cată în documentaţia de atribuire.

Română, Rusă
Condiţii de deschidere a ofertelor

04.05.2021 / 16:00
Pentru proceduri electronice de licitare: la expirarea termenelor de depunere, MTender va dezvălui formularul de ofertă sau
cererea de participare online pe portalul MTender şi va genera un document electronic cu o înscriere privind deschiderea.
Pentru proceduri ne-electronice de licitare: negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialog competitiv,
concurs de soluţii, parteneriat pentru inovare

Bugetului
Defalcarea bugetului
Fundings source ID

OCDS-B3WDP1-MD-1618579916339-FS-1618580069091
Valoarea

1 290 000.00 MDL

Motivul achiziţiei

n/a
O scurtă descriere cu text liber a bugetului

n/a

Informaţii complementare
Informaţii privind uxurile de lucru electronice
■
■
■
■

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice.
Se va accepta facturarea electronică prin e-Factura.
Se vor utiliza plăţi electronice în valuta naţională (MDL).
MTender nu necesită utilizarea de instrumente şi dispozitive care nu sunt în general disponibile pentru comunicaţii
electronice.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618580135478?tab=contract-notice
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Utilizarea dispozitivelor mobile nu este recomandată pentru participarea la licitaţia electronică.

Informaţii suplimentare
■
■
■

Contractul nu implică achiziţii în comun şi nu este atribuit de ACA.

■

Neîndeplinirea obligaţiilor de către Operatorul Economic selectat de a depune garanţia de bună execuţie a

Aceasta nu este o achiziţie recurentă.
Termenul minim pe parcursul căruia ofertantul trebuie să menţină valabilitatea ofertei este de 90 de zile de la
deschiderea ofertelor.
contractului, dacă este cazul, sau de a semna contractul constituie motive su ciente pentru revocarea atribuirii
contractului şi pierderea garanţiei pentru ofertă.

Documentaţia de atribuire
Documentaţie de atribuire docum. standart motorina.doc
ID: 008635d8-36ce-42bb-8b34-bb37924b557b-1618580224242
Data publicării: 16.04.2021 / 16:42

Documentaţie de atribuire documentul duae motorina.doc
ID: e7a088f6-061d-400e-adb5-86d23a672f8e-1618580222666
Data publicării: 16.04.2021 / 16:42

Documentaţie de atribuire anunţ de intenţie motorina.docx
ID: 44f2a800-a62a-45f0-bd28-fe80b32e100d-1618580222493
Data publicării: 16.04.2021 / 16:42

Documentaţie de atribuire anunţ de participare motorina.doc
ID: c45e76d3-032a-4676-9047-b3c5d9cf20a5-1618580222173
Data publicării: 16.04.2021 / 16:42

Procedura de contestare
Denumire o cială

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresă

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, et. 4
Oraş

Chişinău
Cod NUTS

n/a
Cod poştal

MD-2001
Ţară

Republic of Moldova
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618580135478?tab=contract-notice
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E-mail

contestatii@ansc.md
Telefon

+373 22 820 652
Fax

+373 22 820 651
Adresa principală: (URL)

www.ansc.md

Procedura de contestare
Operatorul economic care are interes în atribuirea unui contract de achiziţie publică şi doreşte să depună o
contestaţie la Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor va trebui să se conformeze procedurilor prevăzute
la art. 82-86 din Lege. Se pot solicita măsuri interimare şi suspendarea procedurii.
1. Operatorul economic poate depune o contestaţie în :
a. 10 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile Legii, a unui act al autorităţii contractante considerat
nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să e atribuit, estimată conform prevederilor art. 4 din Lege, este
egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege.
b. 5 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile Legii, a unui act al autorităţii contractante considerat
ilegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să e atribuit, estimată conform prevederilor art. 4 din Lege, este
mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin.(3) Lege

2. Depunerea contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care sînt emise sau au loc înainte de
deschiderea ofertelor se efectuează cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) art. 83 din Lege, însă nu mai tîrziu
de data-limită de depunere a ofertelor stabilită de către autoritatea contractantă, şi cu respectarea prevederilor art. 35
din Lege.
3. În cazul în care contestaţia prevăzută la alin. (1) art. 83 din Lege se referă la documente publicate în mod electronic,
data luării la cunoştinţă se consideră data publicării acestora.

Data publicării online a anunţului: 16/04/2021
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