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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Apei potabile 

prin procedura de achiziție Contract de Valoare Mică 

 
 

1. Denumirea autorității contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei 

2. IDNO: 1007600001506 

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168 

4. Numărul de telefon/fax: 022-23-35-03 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: olga.gherman@adm.utm.md; 

https://www.utm.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: 

8.  

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

Lei fără 

TVA 

  Lotul 1     

1.1 

4
1

1
1
0

0
0
0

-3
 

Apă potabilă 

îmbuteliată 

19 L 

Bucată 2400 

Apă potabilă plată de izvor sau din sondă, 

care este protejată de factorii externi de 

poluare (plată). 

Aspect: lichid limpede, incolor, fără 

sediment, fără particule în suspensie, 

lipsită de microorganisme, lipsită de 

paraziți sau substanțe care, prin număr sau 

concentrație, pot constitui un pericol 

potențial pentru sănătatea umană.  

Gust și miros: inodor, gust plăcut, fără 

gust și miros străin.  

Apa trebuie să fie îmbuteliată în ambalaj 

standard de 19 litri, fabricat din 

policarbonat. Buteliile sigilate cu capac 

termic. 

Ph-ul apei 6,0-8,00. 

Caracteristicile apei trebuie să întrunească 

cerințele minime prevăzute în HG nr. 934 

din 15.08.2007 cu privire la instituirea 

Sistemului informațional automatizat 

”Registrul de stat al apelor minerale 

natural, potabile și băuturilor nealcoolice 

îmbuteliate”, anexa 2. 

Transportarea mărfii conform solicitărilor. 

84000,00 

mailto:olga.gherman@adm.utm.md
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1.2 

4
1

1
1
0

0
0
0

-3
 Apă potabilă 

îmbuteliată 

(carbogazoasă, 

necarbogazoasă)  

0,5 L 

Bucată 10000 

Apă potabilă de izvor sau din sondă, care 

este protejată de factorii externi de poluare 

(necarbogazoasă, carbogazoasă). 

Apa trebuie să fie îmbuteliată în ambalaj 

standard de 0,5 litri, fabricat din 

policarbonat. Buteliile sigilate cu capac 

termic. 

Aspect: lichid limpede, incolor, fără 

sediment, fără particule în suspensie, 

lipsită de microorganisme, lipsită de 

paraziți sau substanțe care, prin număr sau 

concentrație, pot constitui un pericol 

potențial pentru sănătatea umană. 

Gust și miros: inodor, gust plăcut, fără 

gust și miros străin.  

Caracteristicile apei trebuie să întrunească 

cerințele minime prevăzute în HG nr. 934 

din 15.08.2007 cu privire la instituirea 

Sistemului informațional automatizat 

”Registrul de stat al apelor minerale 

natural, potabile și băuturilor nealcoolice 

îmbuteliate”, anexa 2. 

Ph 6.0 – 8.0; mineralizare 0.2 – 0,5 g/l; 

carbogazificare CO2 – 3.0 – 4.0 g/l;  

Transportarea mărfii conform solicitărilor. 

58000,00 

Valoarea totală estimată constituie 142000,00 lei fără TVA 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta 

(se va selecta): Pentru un singur lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative. 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea va fi efectuată în maxim 24 ore de la comanda 

prealabilă a Beneficiarului, pe parcursul anului 2020. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020. 

13. Criterii și cerințe de calificare: 

 

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. 
Date generale despre ofertant (inclusiv 

rechizite bancare) 

Original confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

2. Oferta 

Formularul ofertei (Formular F3.1),  

Specificaţii tehnice (Formular F4.1),  

Specificaţii de preţ (Formular F4.2). 

Originale confirmate prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

3. 
Garanția pentru ofertă - 1% din 

valoarea ofertei, fără TVA   

Original – confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

4. 

Certificat/Decizie de înregistrare a 

întreprinderii/Extras din Registrul de 

Stat al persoanelor juridice 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

5. 
Certificat de atribuire a contului 

bancar 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 
Obligatoriu 
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6. 

Certificat de efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului - conform 

cerinţelor Inspectoratului Fiscal al 

Republicii Moldova) – confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a 

ofertantului 

Obligatoriu 

7. 
Raport financiar  

Raport financiar pentru anul 2018 - 

confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

8. 
Aviz sanitar / Certificat de 

conformitate 

Emis de organul abilitat – confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a 

ofertantului 

Obligatoriu 

9. 

Dovada existenței unui laborator 

pentru efectuarea analizelor chimice și 

microbiologice a calității produsului 

SAU 

Prezentarea contractului privind 

serviciul dat cu un laborator 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

 

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: Se va aplica licitația electronică. Numărul de runde 

şi pasul minim pentru licitarea electronică – conform SIA RSAP. 

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și 

corespunderea parametrilor solicitați. 

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 

ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 Nu se aplică  

 

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP 

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP  

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 

cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat 

(Limba română). 
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23. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

24. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Nu se acceptă 

plățile electronice Nu se acceptă 

25. La solicitarea autorității contractante participanții potențiali câștigători vor prezenta mostre 

pentru bunurile propuse: În termen de 3 zile de la solicitare. 

26. Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 1% din valoarea ofertei fără TVA. 

Aceasta poate fi efectuată prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI  

Denumirea Băncii: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’  

Codul fiscal: 1007600001506  

IBAN: MD32AG000000022512015310  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la Cererea Ofertelor de Preț nr. __________ din __________" 

SAU 

Garanție pentru ofertă emisă de o bancă comercială. 

27. Garanţie de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): 5%. 

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)  

SAU 

Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI  

Denumirea Băncii: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’  

Codul fiscal: 1007600001506  

IBAN: MD32AG000000022512015310   

cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. _______ din _______" 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________                L.Ș. 
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