CAIET DE SARCINI
pentru licitația publică, privind achiziția 2 (două) automobile cu propulsie
electrică, care va avea loc pe 18 octombrie 2022
1. Autoritatea contractantă: Î.S ”Aeroportul Internațional Mărculești”.
2. Obiectul achiziției: 2 (două) automobile cu propulsie electrică.
3. Scopul achiziției: – asigurarea întreprinderii cu unități de transport
4. Informație financiară:
4.1.Costul unităților de transport este limitat la valoarea maximă de 30 000,00 (treizeci mii
EURO) pentru o unitate de transport.
5. Modul de întocmire a ofertelor:
5.1. Fiecare pagină a ofertei urmează a fi ștampilată și semnată de persoana împuternicită a
ofertantului;
6. Cerințe față de ofertanți:
6.1. Stabilirea prețului ofertei în EURO, în corespundere cu cerințele prezentului Caiet de
sarcini;
6.2. Să nu dețină obligațiuni scadente și neonorate integral față de autoritatea contractantă;
6.3. Să nu dețină careva restricții impuse de autoritatea de supraveghere privind activitatea
ofertantului;
6.4. Să prezinte raporturile financiare privind activitatea ofertantului pentru perioada anului
2020-2022.
6.5. Lipsa oricăror litigii cu autoritatea contractantă.
6.6. La licitație pot participa rezidenții și nerezidenții Republicii Moldova.
7. Cerințe tehnice pentru unitățile de transport ofertate:
-

Anul fabricației u/t - 2021;
Autonomie parcurgere distanță – minim 350 km cu o singură încărcare;
Baterie – minim 50 kWt;
Kilometri parcurși la bord – max. 5000 Km.
Portiere – 4 sau 5;
Înmatriculare – Republica Moldova;
Stare tehnică – fără defecțiuni;
Garanție - minim 1 an;
Conector pentru încărcare – Type 2; CCS; CHAdeMO;
Bateria autoturismului – proprietatea u/t(locațiunea exclusă);
Fără accidente în istoric;

8. Criteriile de evaluare a ofertelor:
8.1 Cel mai mic preț al unității de transport oferite pentru procurare. Prețul ofertei va fi
comparabil pentru autoturismele de aceiași clasă, marcă, model, an fabricație, în condițiile
respectării cerințelor prezentului caiet de sarcini.
9. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:
- cererea de participare la licitație;
- copia documentului care certifică înregistrarea solicitantului ca agent economic;
- copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor;

-

copia actului de identitate al administratorului;
copia actului de identitate (documentelor de constituire) al fondatorului;
copia statutului agentului economic;
procura în cazul participării prin reprezentanți;
actele care confirmă achitarea taxei de participare în mărime de 2000 MDL, în contul
organizatorului licitației pe c/d 2251259929, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.,
filiala Bălți, c/b AGRNMD2X750,c/f 1004607000530, TVA 5900312.
- Informații generale despre ofertant(experiența în domeniu, valoarea tranzacțiilor
similare pentru anii precedenți, etc);
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