Secțiunea I: Particularitățile CdO
Domeniul de
acoperire al
Ofertei

Persoana de
Contact pentru
corespondență,
notificări și cereri
de clarificări

Clarificări

Această CdO se referă la efectuarea lucrări tehnice de creare a 6 ha de perdele
forestiere de protecţie cu asortiment diversificat de arbori și arbuști autohtoni în
cadrul primăriei Trebujeni, în arealul rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi
precum sunt descrise în continuare în Secțiunea III: Lista Cerințelor.
Toată corespondența, notificările și cererile de clarificări în legătură cu această
CdO trebuie expediată la:
Elena Scobioală, mem@mem.md
ONG AO Mişcarea Ecologistă din Moldova
ATENȚIE: Ofertele/Cotațiile nu trebuie să fie prezentate la adresa de mai sus,
ci la adresa de depunere a ofertelor după cum este indicat mai jos.
Solicitările de clarificări din partea ofertanților nu vor fi acceptate după
24.10.2018.

Perioada de
valabilitate a
ofertei

Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi comunicate: vor fi plasate pe site-ul
ONG-lui – www.mem.md
Ofertele trebuie să rămână valide timp de 15 45 zile de la termenul limită pentru
prezentarea Ofertei, pentru a fi acceptare de către AO Mişcarea Ecologistă din
Moldova

Valuta(ele)
Ofertei

Ofertele trebuie să fie prezentate în MDL.
Toate ofertele trebuie să fie prezentate fără:
TVA

Taxe și Impozite

Sau,
orice taxe directe [taxe vamale, proceduri vamale, accize, TVA], în cazul în
care potențialul ofertant importă bunuri.

Limba de întocmire
a ofertelor

Toate ofertele, informațiile, documentele și corespondența între ONG AO
Mişcarea Ecologistă din Moldova și Ofertanți cu privire la procesul procurării
trebuie să fie în Româna sau Rusă sau Engleză.

Data limită pentru
Depunerea
Ofertelor

Toate ofertele trebuie să fie depuse până la ora 11:00, Chisinau, Moldova, data
29.10.2018.
Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
Setul de documente poate fi prezentat personal în plic sigilat la:

Depunerea
Ofertelor

AO Mişcarea Ecologistă din Moldova,
Str. S.Lazo 13, MD-2004, Chisinau, Republica Moldova, of. 1
Plicul va fi marcat CdO 1, [denumirea ofertantului]”

Ofertele se vor evalua pentru a determina cea mai acceptabilă ofertă din
punct de vedere tehnic cu cel mai mic preț. Evaluarea va fi efectuată
urmând pașii:

Metoda de evaluare
și criterii

1. Examinarea Preliminară. Următoarele criterii formale și de eligibilitate vor fi
revizuite pentru conformitate:
• Ofertantul este eligibil după cum este definit în Instrucțiunile pentru
Ofertanți, Articolul 3.
• Completitudinea Ofertei. Toate Formularele de Licitație Returnabile și
alte documente solicitate au fost prezentate și sunt complete.
• Ofertantul acceptă Condițiile Generale din Contractul ONG-ului.
2. Calificările Ofertantului vor fi evaluate conform criteriilor de calificare de
mai jos:
• Ofertantul trebuie să fie în afacere continuă de furnizare a bunurilor și
serviciilor similare pentru ultimii 5 ani;
• Capacitatea tehnică necesară efectuării lucrărilor tehnice de restabilire şi
creare a perdelelor forestiere de protecţie, inclusiv: utilaj şi echipament,
pepinieră proprie;
• Capacitate financiară, respectiv minim 15% din suma contractului privind
înființarea perdelelor forestiere;
• Calificarea şi experienţa personalului de bază: coordonatorul lucrărilor de
înființare a perdelelor forestiere trebuie să aibă experiență anterioară de
minim 5 ani în efectuarea lucrărilor de proiectare și/sau plantare a
culturilor silvice pe terenuri publice sau private.
Conformitatea tehnică a bunurilor/ serviciilor oferite. Următoarele criterii
tehnice vor fi revizuite pentru verificarea conformității cu cerințele ONG-ului:
• Bunuri/Servicii oferite în ofertă sunt conforme cu cerințele din Secțiunea
III: Lista Cerințelor.
3. Evaluarea Financiară. Ofertele care se dovedesc a fi acceptabile din punct de
vedere tehnic vor fi evaluate în bază de preț. AO Mişcarea Ecologistă din
Moldova va oferi contractul ofertantului ce a prezentat cea mai acceptabilă
ofertă din punct de vedere tehnic (calitate) la cel mai mic preț.
În orice moment pe parcursul procesului de evaluare ONG-ul AO Mişcarea
Ecologistă din Moldova poate solicita clarificări sau informații suplimentare în
scris de la Ofertanți. Răspunsurile Ofertantului nu trebuie să conțină nici-o
modificare în ceea ce privește conținutul ofertei, inclusiv partea tehnică și
financiară a acesteia. ONG-ul AO Mişcarea Ecologistă din Moldova poate utiliza
astfel de informații în interpretarea și evaluarea ofertei relevante.
Ofertanților li se permite să stabilească prețurile pentru unul sau mai multe loturi
identificate în Secțiunea III: Lista Cerințelor. Cu toate acestea, Ofertanții
trebuie să ofere 100 % din bunurile/serviciile specificate în fiecare lot, în volum
de 100% din cantitățile solicitate în lot. Evaluarea se va face pentru fiecare lot în
parte.

Oferte parțiale

Ofertanții trebuie să includă următoarele documente în oferta lor:
•
•
•
•
Documentele ce se
includ în Ofertă

Formularul A: Formular de Depunere a Ofertei
Formularul B: Formular cu Lista Prețurilor
Formularul C: Formular de Ofertă Tehnică
Formularul D: Formular privind Experiența Anterioară

Formular E: Formular al capacităţii tehnice
Formular F: Formular al calificării şi experienţei personalului de bază
•
•

Certificat de Înregistrare
Statut

•
•
•

Licenţa de activitate, în cazul în care activitatea este licențiată
Certificat de origine, în cazul în care materialul săditor este importat
Raport financiar pentru anul 2017

Tipul Contractului
ce va fi acordat

AO Mişcarea Ecologistă din Moldova va semna următorul contract cu
Ofertantul(ții) câștigător(i): contract de prestări servicii urmând condițiile
generale ale contractului, care pot fi consultate aici [http://mem.md/wpcontent/uploads/2017/10/Contract-prestari-servicii-lucrari-perdele-forestiereModel.doc]

Semnarea
Contractului

AO Mişcarea Ecologistă din Moldova planifică să semneze Contractul
până la data de 31.12.2018.

