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CAIET DE SARCINI 
 Banca de Economii S.A. organizează un concurs în vederea achiziționării produselor 

petroliere pentru anul 2014, periodic după necesităţile subdiviziunilor. 
 Participanţii la concurs acoperă toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea 

documentelor solicitate. Beneficiarul (banca) nu ia 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 în 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, anticamera 
Băncii de Economii S.A. Dacă plicul nu este sigilat şi marcat, Banca nu va fi responsabilă 
pentru deschiderea lui înainte de termen. Oferta (plicul) poate fi expediată prin poştă 
sau prin intermediul curierului. 

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

 Obiectul concursului: „Achiziţionarea produselor petroliere pentru autotransportul 
Băncii de Economii S.A.”. Fiecare produs petrolier se examinează ca lot aparte: 
Lot. Nr.1 - Benzină EURO Premium A95 – 200,000 l/consum anual; 
Lot. Nr.2 - Motorină EURO – 50,000 l/consum anual. 

a. Banca de Economii S.A. dispune subdiviziuni (filiale) în toate centrele raionale. 
 Scopul concursului: Stabilirea a unui discount fix la produsele petroliere (benzină, 

motorină) pentru anul 2014. 
 Produsele petroliere de la stații vor fi eliberate în baza cardurilor cât și a tichetelor. 
 Termenul-limită de prezentare a ofertelor: „___” ianuarie 2014, ora 15.00; 
 Termenul-limită de comunicare a rezultatului concursului: În baza Deciziei Comisiei de 

tender în termin de trei zile lucrătoare după finalizarea concursului, prin intermediul 
poştei. 

 Documentele prezentate de Participanţi (obligatoriu): 
a. Date despre Participant - confirmate prin ştampila şi semnătura Participantului; 

- Denumirea şi adresa juridică a Firmei 
- Certificat de înregistrare a întreprinderii 
- Licenţă de activitate 
- Certificat de atribuire a contului bancar 
- Extras din Registrul de stat al întreprinderii şi organizaţiilor cu privire la 

administrator 
- Certificat de atribuire a contului TVA 
- Experienţă în domeniul concursului, lista instituţiilor cu care anterior s-au 

încheiat contracte similare, în valoare mai mare de 100 mii lei ( pe perioada 
anului 2013) 

- Certificat de conformitate a calități produsului petrolier 
- Baza tehnico-materială, amplasarea staţiilor de alimentare pe teritoriul 

republicii 
- Proiectul contractului (anexe) 
- Firme, organizaţii subsidiare (dacă există) 
- Telefon de contact, fax, E-mail 
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b.   Oferta - original – Lista preţurilor a obiectului concursului – lei/u.m.; 
Oferta comercială stabileşte discount fix pentru anul 2014, de la preţul de panou. 

 Preţurile la mărfurile şi serviciile propuse: 
a. Valoarea ofertei indicată de Participant trebuie să fie indicată obligatoriu în lei 

moldoveneşti şi să fie fixă din momentul desfăşurării concursului pe întreaga perioadă 
de realizare a contractului. Oferta prezentată în altă valută decât cea indicată (MDL) şi 
cea cu preţ flexibil se consideră nulă şi se respinge; 

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

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

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

prezentare a ofertelor; 
b. 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); 

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

 Evaluarea şi compararea ofertelor: 
a. 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 
compararea ofertelor. 

b. 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. 

c. Pe parcursul examinării, evaluării şi comparării ofertelor grupul de lucru poate solicita 
Participantului explicaţii asupra ofertei. Nu se admit modificări, inclusiv modificarea 
preţului/discountului, 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. 

d. Evaluarea şi compararea ofertelor primite, în scopul determinării ofertei câştigătoare, 
se efectuează în baza următoarelor criterii: 

- modul de prezentare a ofertei la concurs 
- corespunderea faţă de cerinţele înaintate 
- cel mai atractiv preţ/discount  
- amplasarea staţiilor de alimentare pe teritoriul republicii 

 Aprecierea definitivă: 
a.  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; 
b.  În termen de 3 zile de la data aprobării câştigătorului amplasat pe poziţia întâi, grupul 
de lucru va expedia Participantului o comunicare în scris, sau prin intermediul telefonului, 
cu privire la acceptarea ofertei; 
c.  Banca de Economii S.A. va încheia contract cu prestatorul de servicii, a cărui ofertă  
corespunde tuturor criteriilor specificate în prezentul caiet de sarcini; 
c. În caz dacă în procesul tratativelor, în perioada perfectării contractului de antrepriză 
se stabileşte că Participantul a cărui ofertă sa declarat drept câştigătoare nu garantează 



BANCA DE ECONOMII S.A. 

procurarea produselor petroliere  4 | 4 

elaborarea/executarea serviciului/volumului solicitat, Beneficiarul poate încheia contract 
cu Ofertantul amplasat pe poziţia doi; 
 Semnarea contractului: 
a. Concomitent cu înştiinţarea Antreprenorului, care a obţinut dreptul de a încheia 

contractul, va primi şi proiectul contractului de antrepriză. 
b. 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; 

c. 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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


