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CAIET DE SARCINI 
 Banca de Economii S.A. organizează un concurs în vederea procurării bateriilor pentru 

acumulatoarele de tipul UPS 12V/7AH care mențin activitatea bancomatelor Băncii de 
Economii S.A. 

 Participanţii la concurs acoperă toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea 
documentelor solicitate. Beneficiarul (banca) nu i-a parte la acoperirea cheltuielilor 
Participanţilor la concurs şi nu poartă răspundere pentru acestea, indiferent de 
rezultatele concursului. 

 Participantul la tender este obligat să studieze toate instrucţiunile, formele, condiţiile 
incluse în prezentul document. În cazul neprezentării unui anumit document din cele 
prevăzute in caietul de sarcini sau prezentării unor documente false, oferta 
Participantului nu se examinează. 

 În caz de necesitate, Banca de Economii S.A. poate prelungi termenul-limită de 
prezentare a ofertelor, astfel ca Participanţii să dispună de timp suficient pentru a lua 
în considerare explicaţiile sau modificările documentelor de tender. Înştiinţarea 
despre prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi expediată imediat fiecărui 
Participant. 

 Oferta (prezentată în plic, sigilată şi ştampilată) urmează a fi prezentată până la 
expirarea termenului-limită, în adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Centrala 
Băncii de Economii S.A., anticameră. Dacă plicul nu este sigilat şi marcat, Banca de 
Economii S.A. nu va fi responsabilă pentru deschiderea lui înainte de termen. Oferta 
(plicul) poate fi expediată prin poştă sau prin intermediul curierului. 

 Valoarea ofertei poate fi modificată doar cu acordul ambelor părţi, în perioada 
negocierilor între Beneficiar şi câştigătorul concursului. 

 Toate modificările se confirmă prin semnătura şi ştampila Participantului, în baza 
procesului verbal de negocieri directe. 

 Toate ofertele depuse până la termenul-limită vor fi deschise în prezenţa Comisiei de 
Tender a Băncii de Economii S.A. 

 Informaţie suplimentară la numărul de telefon: 218-047 
I. Obiectul concursului: Acumulatoare de tip UPS 12V/7AH, care vor fi obiectul de 

achiziţionare conform procedurii de concurs prin cererea ofertelor de preț , vor 
corespunde datelor din tabela după cum urmează: 

Nr. 
or. 

Denumirea şi specificaţia tehnică a 
bunurilor 

Cantitatea 
estimativă 

Preţul p/u 
unitate 
(bucăţi) 

(incl.TVA 

Termenul 
de livrare 

Termen de 
garanție 

oferit 

1 

Acumulator tip UPS 12V/7AH 
lungimea -150 mm 

lățimea -  63 mm 
înălțimea -94 mm 

200 buc.    

Pentru alte modele decît cele prevăzute în  prezentul caiet de sarcini care vor fi 
solicitate de bancă, se va aplica preţul standart afişat de către ofertanţi cu 
aplicarea discount-ului oferit de companie, ofertantul va indica mărimea discount-
ului sau o altă modalitate de calcul pentru modelele nestandard. 

II. Scopul concursului: Stabilirea unui preţ fix pe perioada contractului (1 an) şi a 
altor facilităţi (prevederi ale Contractului de vânzare - cumpărare). 

III. Termenul-limită de prezentare a ofertelor: „25” octombrie 2013, ora 15.00; 
IV. Documentele prezentate de Participanţi (obligatoriu) conform anexa nr.1 și 2. 
V. Alte informaţii (cerinţe) privind bunurile preconizate pentru achiziţie: 
1. Bunurile indicate în prezentul Caiet de sarcini pot fi procurate pe parcursul a 1 an din 

data semnării contractului, la necesitatea băncii. Cantitatea, componenţa şi 
dimensiunile  fiecărui bun se stabilesc în baza Ordinului de cumpărare a bunurilor. La 
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primirea Ordinului de cumpărare, în termenii indicaţi în ofertă,  Furnizorul livrează si 
asigura transportarea şi instalarea bunurilor  indicate până la locul indicat în Ordinul 
de cumpărare. 

2. Preţul bunurilor va cuprinde toate cheltuielile, impozitele şi taxele, inclusiv, dar fără a 
se limita la costul lor, transportarea  şi instalarea lor la locul solicitat. 

3. Beneficiarul cere ca termenul de garanţie a bunurilor să fie pe o perioadă de nu mai 
mică de 24 luni din data instalării, totodată ofertantul va indica termenul de garanţii 
oferit. 

4. Ofertantul va prezenta descrierea succintă a datelor tehnice, materialelor din care este 
confecționat şi va garanta corespunderea calităţii bunurilor după standardele în 
vigoare. 

5. Achitarea pentru bunuri se efectuează după livrare şi semnare de către Furnizor şi 
Beneficiar a actelor de predare-primire a bunurilor ori a facturilor fiscale. 

6. Ofertantul va garanta corespunderea produselor livrate Beneficiarului la toţi 
parametrii tehnici de calitate şi performanţă indicaţi în ofertă şi ulterior în contract. În 
cazul depistării de Beneficiar a abaterilor de la aceşti parametri la produsele livrate, 
Furnizorul va substitui necondiţionat şi imediat produsele necorespunzătoare cu altele 
de calitate. 

7. Ofertantul va indica condiţiile pentru deservirea postgaranţie. Ofertantul va indica 
separat condiţiile şi tarifele pentru reparaţia bunurilor similare, aciziţionate şi instalate 
de Beneficiar pînă la momentul semnării contractului. 

8. Ofertantul va specifica standardele naţionale/internaţionale în corespundere cu care 
corespund bunurile  achiziționate. 

9. Se vor accepta ofertele de la Ofertanţii înscrişi la concursul de tender, care pot asigura 
livrarea tuturor bunurilor descrise în  prezentul caiet la calitatea solicitată. 

10. Vor fi prezentate informaţiile  despre participantul la achiziţie, conform formularelor 
anexate.   

11. Beneficiarul poate  selecta unul sau mai mulţi furnizori  pentru contractare, inclusiv 
pentru un produs aparte. 

12. Scrisoarea de intenţii va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a 
agentului economic şi prezentată băncii prin poştă, inclusiv electronică, prin fax sau 
curier, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul  pentru prezentarea scrisorilor de 
intenţie. 

13. Scrisoarea de intentii si Oferta se prezinta in limba de stat ( specificaţiile tehnice pot fi 
prezentate în engleză însoțite de o traducere). 

14. Valuta ofertei: MDL. În caz  dacă preţul este condiţionat de valută, atunci se va prezenta 
cursul de referinţă la formarea preţului. 

15. Alte documente ori copiile de pe acestea, prezentate de ofertant la comisie, de 
asemenea vor fi semnate de o persoană împuternicită din conducerea  Firmei 
ofertante. 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei 
1. Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile, începând cu termenul-limită de 

prezentare a ofertelor; 
2. Participantul poate modifica oferta după depunerea ei, dar înainte de expirarea 

termenului-limită de depunere a ofertelor, dacă prezintă pe numele Preşedintelui 
Comisiei de tender o notă în scris cu privire la aceste modificări (sau, după caz, despre 
retragerea ei); 

3. Modificarea sau retragerea ofertei trebuie să fie pregătită (sigilată şi marcată) şi  
prezentată nu mai târziu de termenul-limită de prezentare a ofertelor. 

VII. Evaluarea şi compararea ofertelor 
1. Oferta va corespunde cerinţelor, dacă ea conţine unele abateri neesenţiale de la 

prevederile documentelor de concurs, erori sau omiteri ce pot fi corectate fără a se 
afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va lua în consideraţie la evaluarea şi 
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compararea ofertelor. 
2. Grupul de lucru nu acceptă oferta dacă: 

- Participantul nu corespunde cerinţelor de calificare; 
- Participantul nu acceptă corectarea unor erori aritmetice; 
- Oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentele de concurs; 
- Participantul încearcă să influenţeze deciziile beneficiarului; 

3. Pe parcursul examinării, evaluării şi comparării ofertelor grupul de lucru poate solicita 
Participantului explicaţii asupra ofertei. Nu se admit modificări, inclusiv modificarea 
preţului ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe, cărora iniţial nu le 
corespundea. Grupul de lucru va corecta doar erorile aritmetice, depistate în timpul 
examinării ofertei, înştiinţând ulterior Participantul. 

4. Evaluarea ofertelor se va face după criteriile stabilite de bancă. 
 CRITERII DE EVALUARE 

a ofertelor privind procurării bateriilor pentru acumulatoarele de tipul UPS 12V/7AH 
Nr. 
d/o 

Criteriu de evaluare 
Coeficient de importanţă 

(în %) 
1 Costul serviciilor 60% 

2 Experienţa în prestarea serviciilor similare 20% 

3 Capacitatea economico- financiară a ofertantului 20% 

 Total 100% 
 

VIII. Aprecierea definitivă 
1.  În baza criteriilor stipulate în prezentul caiet de sarcini, grupul de lucru elaborează şi 

prezintă în atenţia Comisiei de tender a băncii analiza ofertelor prezentate la concurs 
în scopul determinării câştigătorilor amplasaţi pe poziţiile unu şi doi; 

 2. În termen de 3 zile de la data aprobării câştigătorului amplasat pe poziţia întâi , grupul 
de lucru va expedia Participantului o comunicare, sau prin intermediului telefonic, cu 
privire la acceptarea ofertei; 

 3. Banca de Economii S.A. va încheia contract cu prestatorul de servicii, a cărui ofertă  
corespunde tuturor criteriilor specificate in prezentul caiet de sarcini; 

4. În caz dacă în procesul tratativelor, în perioada perfectării contractului de antrepriză 
se stabileşte că Participantul a cărui ofertă s-a declarat drept câştigătoare nu 
garantează elaborarea/executarea serviciului/volumului solicitat, Beneficiarul poate 
încheia contract cu Ofertantul amplasat pe poziţia doi. 

IX. Semnarea contractului 
1. Concomitent cu înştiinţarea Antreprenorului, care a obţinut dreptul de a încheia 

contractul, îi va fi transmis şi proiectul contractului de antrepriză; 
2. În termen de 3 zile de la comunicarea cu privire la acceptarea ofertei, Antreprenorul – 

câştigătorul concursului şi Beneficiarul – Banca de Economii S.A. se obligă să 
perfecteze contractul de antrepriză. Contractul se consideră încheiat la data semnării 
de către părţi; 

3. Se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat, precum şi 
introducerea unor elemente noi, dacă asemenea acţiuni sunt de natură să schimbe 
condiţiile ofertei, care au constituit temei pentru selectarea ei. 

4. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiunilor contractului 
implică răspunderea Antreprenorului conform prevederilor contractului şi legislaţiei 
în vigoare. 


