Co-finanțat și implementat

Finanțat de Uniunea Europeană

Anexa 1_Caietul de sarcini_2019-DSP-UE-02

Licitaţia deschisă Nr.: 2019/DSP/UE/02
Data: 10 mai 2019

CAIETUL DE SARCINI
În cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și
guvern” finanțat de Uniunea Europeană (UE), co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova
(Fundația) în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției
Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi (AOPD),
Contract de grant nr. 2017/394-358 din 27.12.2017, este preconizată achiziția unităților de transport pentru
8 organizații beneficiare de grant, care implementează servicii sociale inovatoare pentru persoanele cu
dizabilități intelectuale și psiho-sociale și pentru copiii din grupuri vulnerabile.
1. Fundaţia Soros-Moldova, Departamentul Sănătate Publică în cadrul proiectului sus-menționat va
achiziţiona 2 tipuri de unități de transport. În acest sens, solicităm oferte de preţ pentru:
-

Lot 1: Automobile (5 locuri, cutie mecanică) – 6 unități

-

Lot 2: Automobil (5 locuri, cutie automată) – 1 unitate

Specificațiile unităților de transport sunt stipulate în Anexa 2_Specificațiile tehncice_2019-DSP-UE-02.
2. Data și ora limită de prezentare a ofertelor de preț este 17 Mai 2019, ora 16.00.
3. Până la completarea Formularului de participare (Anexa 3_Formular de participare_2019-DSP-UE02), Ofertantul trebuie să examineze și Anexa 2_Specificațiile tehnice_2019-DSP-UE-02
4. Oferta va conține obligatoriu următoarele documente:
formularul de participare (Anexa 3_Formular de participare_2019-DSP-UE-02) completat;
-

copia certificatului de înregistrare a companiei;

-

extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;

-

copia licenței de activitate;

-

certificat care atestă calitatea de Distribuitor oficial

-

documente care demonstrează corespunderea specificațiilor oferite cu specificațiile
tehnice solicitate pentru fiecare articol oferit;

Fundaţia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cadrul evaluării.
În cazul lipsei documentelor solicitate, oferta poate fi descalificată.
5. Oferta va fi transmisă în conformitate cu instrucţiunile menţionate în Invitația la Licitație şi condiţiile
stipulate în Formularul de participare (Anexa 3_Formular de participare_2019-DSP-UE-02).
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6. Preţurile:
-

Prețurile vor fi stabilite pentru livrare CIP, Chișinău, Republica Moldova, potrivit INCOTERMS,
2010.

-

Preţurile nu vor include taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, accize,
impozit pe venit, precum și aplicarea cotei zero a TVA, în conformitate cu Hotărârea de
Guvern nr. 246 din 08.04.2010 şi art.104 lit. c¹ din Codul Fiscal.

-

Preţurile pot fi indicate în Lei moldovenești sau Euro. Pentru comparaţie preţurile vor fi
convertite în Euro conform cursului de schimb oferit de "Banca Națională a Moldovei" la data
limită de prezentare a ofertelor.

-

în cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va fi
considerată corectă;

-

în cazul în care există o discrepanță între rata unității și suma totală care rezultă din înmulțirea
ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va fi considerată corectă;

-

în cazul în care un Furnizor refuză să accepte corecția, oferta va fi respinsă.

7. .... Valabilitatea ofertei. Oferta trebuie să fie valabilă minim 45 (patruzeci şi cinci) de zile lucrătoare de la
data limită de depunere menţionată la punctul 2.
8. .... Ofertantul care necesită clarificări cu privire la licitație, va contacta în scris Fundația la adresa indicată
la punctul 13 din Invitația la licitație. Fundația va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu
condiția primirii unei astfel de cereri nu mai târziu de cinci (5) zile lucrătoare înainte de data limită de
prezentare a ofertelor de preț.
9. .... În orice moment înainte de data limită de prezentare a ofertelor de preț, Fundația poate veni cu
modificări a documentelor de licitație prin emiterea unui Amendament. Orice Amendament emis va
face parte din Invitația la licitație și va fi plasat pe pagina www.soros.md . Este recomandabil ca
ofertanții să consulte pagina web menționată înainte de depunerea ofertei de preț.
10. .. Ofertantul va suporta toate costurile legate de pregătirea și prezentarea ofertei sale, iar Fundația nu
va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procesului de
licitație.
11. .. Fundația își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă de preț și de a anula procesul de
licitare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a genera
astfel nici o răspundere față de ofertanți.
12. .. Evaluarea şi stabilirea ofertelor câştigătoare. Ofertele care corespund parametrilor tehnici solicitați
vor fi evaluate prin compararea preţurilor, specificate în ofertă, recalculate în Euro la cursul Băncii
Naţionale a Republicii Moldova la data limită de prezentare a ofertelor. Evaluarea va fi efectuată
pentru fiecare Lot separat. Necomunicarea tuturor informațiilor legate de articolul oferit sau
neprezentarea documentației solicitate de către Fundație poate duce la respingerea ofertei. Oferta
cu cel mai mic preţ evaluat per Lot va fi desemnată câştigătoare.
13. Contractul va fi semnat în Euro. Prețul stabilit în contract va rămâne fix pe toată perioada de
implementare a contractului. Plata va fi efectuată, prin transfer bancar, pe contul de decontare a
furnizorului, în lei moldovenești (echivalentul Euro la cursul Băncii Naționale a Moldovei, în ziua
transferului).
14. Fundația va semna cu compania/ile câștigătoare un ”Contract de vânzare-cumpărare în favoarea
terței persoane”, în care Fundația va fi Cumpărătorul, compania selectată – Vânzătorul, Organizații
beneficiare de grant – Beneficiar.
15. Suma contractului va fi achitată în 2 tranșe: Avans – 50%, plata finală – 50%.
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16. Condiții de livrare. Perioada maximă de livrare a unităților de transport nu va depăși 90 de zile
calendaristice din data semnării contractului.

Fundația își rezervă dreptul de a efectua achiziția în limita bugetului disponibil.
Informaţii suplimentare pote fi obţinute:
Persoana de contact: Ștefan Ivanov
Departamentul Sănătate Publică
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
Tel: +373 22 27 00 31; Fax: +373 22 27 05 07
E-mail: sivanov@soros.md
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