
 
 

Concurs Nr: A-02-0222 Vânzarea automobilului utilizat Volvo S80 

 

 
  

 

Nr. de ieșire 0506/-20210214 

AVIZ 

Vă informăm că ÎCS „Premier Energy Distribution” SA lansează concursul, prin solicitarea 

ofertelor de prețuri privind Vânzarea automobilului utilizat Volvo S80. 

 

Notă: Prețul oferit va include toate cheltuielile legate de preluarea mărfii de la locul dislocării. 

 

Ofertele pot fi expediate până la data de 14.03.2022 ora 11:00, în plic sigilat, cu indicarea 

numărului concursului, pe adresa: MD-2024, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Doga, 4, 

către Dna Diana Doroș, Director Direcția Resurse. 

 

Împreună cu oferta de cumpărare este necesar de prezentat documentul care confirmă plata unei 

garanții de participare la licitație în mărime de 1.000 (una mie) lei. Pentru persoane fizice plata de 

participare la licitație poate fi efectuată în casele locale ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, care 

sunt amplasate în oficiile comerciale ale întreprinderii, sau în contul bancar al ÎCS „Premier Energy 

Distribution” SA IBAN MD63EX0000002251789614MD deschis la BC B.C. "EXIMBANK" S.A., 

Sucursala nr. 20, Codul bancar: EXMMMD22, or. Chișinău. Codul fiscal 1003600015231, iar pentru 

persoanele juridice plata se efectuează doar în contul bancar indicat mai sus. 

 

Suma garanției de participare la licitație va fi restituită în cazul când participantul la licitație nu va fi 

declarat câștigător. În cazul câștigătorului, suma garanției de participare va fi dedusă din suma ce 

urmează a fi achitată conform contractului de vânzare-cumpărare. În cazul retragerii ofertei 

câștigătoare sau de refuz de semnare a contractului în termen de 5 zile lucrătoare, suma garanției nu 

va fi restituită.   

  

Persoanele interesate,  pot lua cunoștință de starea tehnică a automobilului propus spre vânzare la 

sediul companiei situat în mun. Chișinău, str. A. Doga, 4, conform orarului coordonat în prealabil cu 

Departamentul Servicii Generale și Gestiunea Transportului, în fiecare zi de luni până joi, între orele 

08:00 – 17:00, vineri 08:00 - 14:00. 
 

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile licitației, nu se va conforma exigențelor 

prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă 

fără a fi examinată. 

Anexat la invitație:  

Anexa Nr. 1 – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

Anexa Nr. 2 – PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

Anexa Nr. 3 – CERINŢELE FAŢĂ DE OFERTĂ 

Anexa Nr. 4 – CAIETUL DE SARCINI  

Anexa Nr. 5 – FORMULAR OFERTA ECONOMICĂ 

Notă: 

În cazul în care, ca urmare a ofertelor primite și/sau a negocierilor ulterioare, ofertele nu sunt 

considerate acceptabile de către companie, ofertele fiind sub valoarea minimă stabilită în concurs,  

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA  își rezervă dreptul de a nu adjudeca automobilul dat. 

 

Vă mulțumim pentru participare!  
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Anexa Nr. 1 la Aviz 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

ÎNTREPRINDEREA  CONTRACTANTĂ  

Denumire: ÎCS „Premier Energy Distribution” SA 

Adresă: str. A. Doga 4 

Localitate: mun. Chișinău  Cod poștal: MD 2024 Țara: Republica Moldova  

Persoane de contact:  

Croitoru Aliona – Serviciu Achiziții 

 

Enache Sergiu - Inginer Mecanic Operarea 

și Întreținerea Transportului 

 

e-mail: furnizor@premierenergy.md 

 

 

Telefon: 022 431 969;   06 80 80 109;   

  

022 43 13 45; 022 43 18 86 

 

 

Fax:  022 43 12 05 

DATE GENERALE 

OBIECTUL ACHIZITIEI  Vânzarea automobilului utilizat Volvo S80 

CRITERIUL DE ADJUDECARE  Cel mai avantajos preț din punct de vedere economic. 

PERIOADA DE DERULARE A 

CONTRACTULUI 

Până la efectuarea tuturor obligațiunilor conform 

contractului. 

MONEDA  Prețul va fi indicat în lei moldovenești 

  

mailto:furnizor@premierenergy.md
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Anexa Nr. 2 la Aviz 

 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

 

În cadrul concursului se vor lua în calcul toate ofertele superioare prețului minim acceptat stabilit în 

sumă de 6000 euro, indicând-se echivalentul sumei în lei moldovenești.  

 

Condiții de participare: 

1. Valoarea minimă acceptabilă a ofertelor trebuie sa fie de cel puțin 6000 euro, indicând-se 

echivalentul sumei în lei moldovenești. 

2. În vederea elaborării unei oferte corespunzătoare, se recomandă potențialilor ofertanți ca 

înainte de întocmirea propunerii financiare, să ia act de starea bunului expus la vânzare. În 

acest scop, potențialii ofertanți vor coordona împreună cu Departamentul Servicii Generale și 

Gestiunea Transportului data și ora la care pot avea acces la bunul propus spre vânzare (luni - 

joi între orele 08:00 - 17:00, vineri 08:00-14:00). Pentru o evaluare corectă, potențialii ofertanți 

pot fi însoțiți de un expert în domeniul transportului. 

3. Ofertantul este obligat să depună o garanție de participare la concurs care este stabilită în sumă 

de 1000 lei.  

 

Comisia de adjudecare va evalua ofertele după principiul „cel mai avantajos preț” și va identifica 3 

cele mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, ofertanți care vor fi invitați în a participa 

la licitația „cu strigare”. În cazul în care se prezintă doar o singură ofertă și aceasta este mai mare 

decât valoarea minimă de 6000 euro (echivalent în lei  moldovenești), se realizează adjudecarea la 

aceasta etapă, în caz contrar concursul se anulează.  

 

Oferta va fi prezentată într-un plic exterior sigilat pe care se va inscripționa: 

1. Numele ofertantului 

2. Denumirea concursului. 

 

Oferta (plicul sigilat) va conține următoarele documente: 

• formularul ofertei economice; 

• pentru persoane fizice - buletinul de identitate (copia); pentru persoane juridice - extras din 

registrul de stat al persoanelor juridice (copie cu semnătura și ștampila umedă a 

participantului); 

• procura, în cazul participării prin reprezentanți; 

• documentul care confirmă achitarea garanției de participare concurs. 

 

Ofertele se vor înregistra și depune la recepția oficiului central al companiei.  
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Ofertele depuse după data și ora specificată în anunțul publicitar nu se vor lua în considerare și vor fi 

returnate  nedeschise, în momentul depunerii lor. 

 

Ofertanților necâștigători care au participat la concurs li se va elibera suma garanției în maxim trei 

zile lucrătoare de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, pe baza confirmării de către 

Serviciului Achiziții si Calitatea Furnizorilor a semnării contractului de vânzare-cumpărare.  
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Anexa Nr. 3 la Aviz 

CERINŢELE FAŢĂ DE OFERTĂ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile de la data deschiderii ofertelor 

 

Oferta Economică   

Se va completa FORMULARUL DE OFERTĂ  

ECONOMICĂ Anexat la Caietul de sarcini. Se va 

prezenta oferta de preț pentru automobilul utilizat Volvo 

S80. Prețul va fi indicat în lei moldovenești. Oferta va fi 

semnată de către ofertant.  

Modul de prezentare a ofertei 

 

- Adresa și locul de depunere a ofertelor:   

mun. Chișinău, str. A. Doga 4 MD 2024. 

- 1 (un) plic netransparent sigilat conținând propunerea 

economică și documentele obligatorii pentru calificare și 

selecție conform fișei de date a achiziție. Oferta nu va 

conține rânduri inserate, sublinieri, ștersături sau cuvinte 

scrise peste scrisul inițial. 

Posibilitatea retragerii sau modificării 

ofertei 

- Orice modificare a ofertei și/ sau retragerea acesteia, se 

poate efectua de către Ofertant până la data limită de 

depunere a ofertelor. 

- Ofertele depuse după data și ora limita, se returnează 

fără a fi deschise.  

- Ofertele retrase după data limită de depunere, atrag de 

la sine descalificarea acestora.  
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Anexa Nr. 4 la Aviz 

CAIETUL DE SARCINI   

 

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. intenționează să încheie un contract, privind vânzarea 

autoturismului utilizat indicat în tabela de mai jos: 

 

Nr. 

ord.  
Tip 

 Marca, 

Model   

 Nr. de 

stat 

 An 

fabr.  

 Parcurs 

total   

Locul 

dislocării 

Starea 

automobilelor 

1 Autoturism VOLVO KAC 292 2009 604.430 Chișinău Funcţionabil 

 

Condiții de Contractare: 

 

     -  Participantul, oferta căruia va fi adjudecată, se obligă să semneze contractul și să-l prezinte 

Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.  în termen de 5 zile de la data în care a primit 

exemplarul contractului pentru semnare.  Neprezentarea contractului semnat, în termenul de 5 

zile sau neachitarea în casieria întreprinderii a valorii materialelor incluse în contract în 

termenul de 5 zile de la data semnării contractului, va da dreptul  Î.C.S. ,,Premier Energy 

Distribution” S.A. să respingă oferta/rezilieze contractul, fără a restitui suma garanției, și să 

scoată în vânzare automobilul respectiv într-o nouă procedură de vânzare.  
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Anexa Nr. 5 la Aviz 

FORMULAR OFERTA ECONOMICĂ 

 

1. Denumirea întreprinderii / numele, prenumele persoanei fizice ________________________ 

2. IDNO / cod personal ______________________________ 

3. Telefon / fax  pentru relații  _________________________ 

4. E-mail__________________________________________ 

5. Persoana de contact _______________________________ 

6. Prețul total oferit:  

Nr. 

ord. 
Tip 

Marca, 

Model 

Nr. de 

stat 

An 

fabr. 

Locul 

dislocării 
 Prețul oferit, MDL          

1 Autoturism VOLVO KAC 292 2009 Chișinău  

 

În cazul în care, ofertele primite nu sunt considerate acceptabile de către companie, 

aceasta își rezervă dreptul de a nu adjudeca automobilul dat. 

7. Termenul de plată – avans, în decurs de 5 zile bancare din data semnării contractului;  

8. Termenul de ridicare a mărfii – în decurs de 5 zile de la transferul bancar de mijloace bănești 

pe contul Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. 

9.  __________________ , declară că, întocmind oferta economică, a ținut cont de toate condițiile 

contractării prevăzute în Invitație.  

10. În cazul adjudecării ofertei sale,  _______________ se obligă să semneze contractul în 

condițiile expuse în pct. 9 și să-l prezinte Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. în termen 

de 5 zile de la data în care a primit exemplarele contractului pentru semnare.  Neprezentarea, 

de către  _______________, a contractului semnat, în termenul de 5 zile, va da dreptul  Î.C.S. 

,,Premier Energy Distribution” S.A. să respingă oferta   _______________, fără a restitui suma 

garanției. 

11. Anexă la ofertă economică: 

✓ Pentru persoane fizice, copia buletinului de identitate; 

✓ Pentru persoane juridice, extras din registrul de stat al persoanelor juridice (copie cu semnătura 

și ștampila umedă a participantului); 

✓ Procura, în cazul participării la licitație prin reprezentanți; 

✓ Documentul care confirmă achitarea garanției de participare concurs. 

____________________________ 

(nume ofertant) / (semnătura) 


