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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) 

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor 
pentru ofertanţi (IPO). Ir cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO 

1. Dispoziţii genera le 

Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii 
1.1. Autoritatea c ont rac tantă/Organizatorul 

procedurii: 
IMSP Spitalul Raional Cantemir 

1.2. Obiectul achiziţiei: Produse petroliere, necesare anului 2018 
1.3. Numărul procedurii: 17/04805 
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri 
1.5. Codul CPV: 09000000-3 
1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor 

Publice: 
101 din 19.12.2017 

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor 
publici: 

CNAM 

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: 
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea 

partenerului de dezvoltare: 
Nu se utilizează 

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP Spitalul Raional Cantemir 
1.11. Destinatarul: IMSP Spitalul Raional Cantemir 
1.12. Limba de comunicare: De stat 
1.13. Pentru clarificar;a documentelor de 

atribuire, adresa autorităţii 
contractante este: 

Adresa: or.Cantcmir, str.Testemitanu 1 
Tel: 0273-22799 22448 
Fax: 0273 22448 
E-mail: srcantemir@mail.ru 
Persoana de contact: CfflHAI TAHANA 

1.14. Contract de achiziţie rezervat 
atelierelor protejate 

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice: 

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate 
Unitatea 

de 
măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

1 Produse petroliere 
1.1 09132000-3 Benzină A - 95 Litru 7200.00 
1.2 09132000-3 Benzină A - 92 Litru 4200.00 
1.3 09134200-9 Motorină Litru 500.00 

3. Criterii şi cerinţe de calificare 

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 
3.1 Date despre ofertant confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 

Participantului 
DA 

3.2 Oferta confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului 

DA 

3.3 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras Emis de Camera înregistrării de Stat - copie - confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului. 

DA 

3.4 Certificat de atribuire a contului bancar copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. 

DA 

3.5 Licenţa de activitate copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. 

DA 

3.6 Certificat de confirmare a produselor copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. 

DA 

3.7 Harta staţiilo PECO Amplasarea staţiilor PECO pe întreg teritoriu al RM, inclusiv 
or.Cantemir 

DA 

4. Pregătirea ofertelor 
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi 
4.2 Garanţia pentru C'fertă: 
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare 

de: 
0.00% din valoarea ofertei fară TVA 
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4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi 

termenii comerciali acceptaţi vor fi: 
DDP- Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2013 

4.5 Termenul de 
livrare/prestare/executare: 

Lunar, incepînd cu ianuarie 2018, prin cârd, la staţiile PECO a furnizorului 

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor ti: Prin transfer bancar 
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile 
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă 

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 
5.1 Plicurile vor conţine următoarea 

informaţie suplimentară: 
Cerere a olertelor de preţuri nr. 17/04805 
Pentru achiziţionarea de: Produse petroliere, necesare anului 2018 
Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Raional Cantemir 
Adresa autorităţii contractante: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 
A nu se deschide înainte de: 27.12.2017 10:00 

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa 
autorităţii c ontrac tante/organizatorului 
procedurii este: 

Adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 
Tel: 0273-22799 22448 
Fax: 0273 22448 
E-mail: srcantemir@mail.ru 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 27.12.2017 10:00 

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la 
următoare adresă: 

Adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 
Tel: 0273-22799 22448 
Data, Ora: 27.12.2017 10:00 

6. Evaluarea şi compararea ofertelor 
6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite 

valute vor fi convertite în: 
Leu MD 6.1 

Sursa ratei de schimb în scopul 
convertirii: 

BNM 

6.1 

Data pentru rata de schimb aplicabilă 
va fi: 

27.12.2017 

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Cel mai mic preţ 
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt 

7. Adjudecarea contractului 
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru 

adjudecarea contractului va fi: 
Cel mai mic preţ 

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se 
stabileşte procentual din preţul 
contractului adjudecat)): 

0.00% 

7.3 Garanţia de bună execuţie a 
contractului: 

7.5 Numărul maxim de zile pentru 
semnarea şi prezentarea contractului 
către autoritatea contractantă: 

10 zile 

Conţinutul prezentei Fi$e de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat 
"REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului 
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Conducătorul gif-1 
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ANUNŢ DE PARTICIPARE 
la procedura de achiziţie publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI 

nr. 17/04805 din 19.12.2017 

D e n u m i r e a autor i tăţ i i c o n t r a c t a n t e : IMSP Spitalul Raional Cantemir 
T i p p r o c e d u r ă achiz i ţ ie : Cerere a ofertelor de preţuri 
O b i e c t u l achiz i ţ ie i : Produse petroliere, necesare anului 2018 
C o d C P V : 09000000-3 

Data publicării anunţului de intenţie: Nu e specificată 

Această invitaţie la procedura de achiziţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice 
Nr.: 101 din 19.12.2017. 

în scopul achiziţionării "Produse petroliere, necesare anului 2018" 
conform necesităţilor autorităţii contractante (în continuare - Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 
este alocată suma necesară diri sursa alocaţiilor: C N A M 

Cumpărătoru l invită operator i i economic i interesaţ i , care îi pot sat is face necesi tăţ i le , să part ic ipe la procedura priv ind 
l ivrarea /pres tarea /executarea u r m ă t o a r e l o r Bunuri : 

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice 

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Unitatea de 
măsura Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 
1 Produse petroliere 

1.1 09132000-3 Benzină A - 95 Litru 7200.00 
1.2 09132000-3 Benzină A - 92 Litru 4200.00 
1.3 09134200-9 Motorină Litru 500.00 

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: 

Lunar, începînd cu ianuarie 2C18, prin card, la staţiile PECO a furnizorului 
DDP - Franco destinaţie vămuit 

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea 

1 Date despre ofertant confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului 

Da 

2 Oferta confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului 

Da 

3 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau 
extras 

Emis de Camera înregistrării de Stat - copie -
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 

Da 

4 Certificat de atribuire a contului bancar copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. 

Da 

5 Licenţa de activitate copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. 

Da 

6 Certificat de confirmare a produselor copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. 

Da 

7 Harta staţiilo PECO Amplasarea staţiilor PECO pe întreg teritoriu al RM, 
inclusiv or.Cantemir 

Da 

Informaţie Suplimentară: 
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor 
de licitaţie la adresa indicată mai jos : 

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Raional Cantemir 
Adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 
Tel.: 0273-22799 22448 , Fax: 0273 22448 , E-mail: srcantemir@mail.ru 
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CHIHAI TATIANA, jurist 

întocmirea ofertelor: 
Ofer ta şi documente le de ca l i f icare sol ic i ta te în tocmi te clar, fară corectăr i , cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei 
responsabi le , puse în plic, s igi la te şi ş tampi la te , u rmează a fi prezenta te 

p înă la : 27.12.2017 10:00 
pe adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 
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N O T A : In cazul prezentării ofertei şi documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ştampilată şi semnată 

in original precum şi documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfăşurării procedurii. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile 

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorităţii contractante 
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 27.12.2017 10:00 
pe adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 

Contractul intră sub incidenţa Acordului O M C - Nu 

Conţinutul prezentei Invitaţii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat "REGISTRUL 
DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Invitatiei, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 


