În atenția Companiilor producători a plasticului

Caiet de sarcini
Stimați Domni,
BC „Victoriabank” SA (în continuare Beneficiar) Vă invită pentru participare la concurs organizat prin metoda –
licitaţie deschisă cu privire la contractarea serviciilor de confecționarea plasticului cu microprocesor.
Concursul se va desfăşura în următoarele condiţii:








Candidatul/Participantul acoperă toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea documentelor/informaţiei
solicitate – ofertei de preţ. Beneficiarul (Banca) nu ia parte la acoperirea cheltuielilor privind perfectarea
pachetului de documente necesar pentru participare la concurs şi nu poartă răspunde pentru acestea,
indiferent de rezultatele concursului.
Candidatul/Participantul la concurs este obligat să studieze toate condiţiile incluse în prezentul document. În
cazul neprezentării unui anumit document din cele solicitate sau prezentării unor documente false, oferta
Participantului poate fi respinsă.
Beneficiarul (Banca), în scopul determinării candidatului optim, îşi rezervă dreptul de a solicita de la
Candidat/Participant la concurs acte, licenţe necesare pentru desfăşurarea activităţii, explicaţii, sau de a
declara prezentul concurs cu rezultat nul.
Beneficiarul (Banca) îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă, indiferent de etapa de desfăşurare a
concursului, dacă ofertantul se dovedeşte a nu fi de încredere sau în cazul inoportunităţii semnării unui
astfel de contract.
Oferta comercială urmează a fi prezentată până la expirarea termenului-limită, prin poştă electronică
office@vb.md sau sergiu.stoianov@vb.md sau în adresa Băncii: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.141.
Prezentarea ofertelor presupune acceptarea condiţiilor de participare şi renunţarea companiei D-voastră de
a impune condiţiile proprii de desfăşurare a concursului.

Fişă informaţională


Obiectul concursului:

- contractarea serviciilor de confecționarea plasticului cu microprocesor.
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Scopul concursului: Selectarea celei mai atractive oferte, în vederea realizării obiectului de concurs.



Limba de comunicare şi întocmire a ofertelor: Limba română/rusă/engleză;



Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 02 mai 2017 ora 16:00. Oferta de preţ şi condiţiile urmează a fi
expediate pe posta electronică office@vb.md sau sergiu.stoianov@vb.md sau plasate într-un plic sigilat şi
prezentate până la expirarea termenului-limită, pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.141,
Sediul Central a B.C. „Victoriabank” S.A. (Anticamera et.3 ”Pentru Direcția Carduri„);
Documentele calificative şi informaţii (obligatoriu):

a. Date despre Participant - confirmate prin ştampila şi semnătura Participantului și anume:
1. Denumirea, adresa, telefon de contact, fax, E-mail, date generale despre companie;
2. Articole de asociere (Articles of association)
3. Memorandum de asociere (Memorandum of association)
4. Certificat de încorporare (Certificate of incorporation)
5. Certificatele de acțiuni Extras din Registrul Acționarilor (Share certificates / Extract from Register of
Shareholders):
- Date despre acționarii companiei ce dețin cote de 5% și mai mult din capitalul societății;
- Date despre deținătorii indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor susmenționate.
6. Recent original certificate of good standing, or equivalent, issued by the relevant author (Ultimul certificat
original a stării financiare bune sau echivalentul, emise de autoritățile corespunzătoare)
7. Recent* original certificate of incumbency or equivalent providing details of current shareholders and
directors, issued by the relevant authority (Ultimul certificat original al statutului sau echivalentul care furnizează
detalii cu privire la acționarii actuali și directori, emise de către autoritățile corespunzătoare)
8. Authenticated Copy Passport for each Individual acting as a beneficial owner (Copia autentificată a
pașaportului pentru fiecare acționar individual ca beneficiar efectiv)
Toate documentele trebuie să fie traduse, apostila si legalizate sau copii certificate trebuie să fie legalizate legalizate
de un notar
b. Oferta de preţ – Conform cerinţelor înaintate de Beneficiar (Banca) şi a menţiunilor. Oferta comercială se
confirmă de către participant prin aplicarea semnăturii şi ştampilei.
Menţiune: 1. Oferta de preţ se întocmeşte în baza cerinţelor minime stipulate în tabelul nr.1;
2. Oferta trebuie să oglindească valoarea soluţiei şi să includă toate taxele, impozitele, cheltuielile
directe şi/sau indirecte.
Valoarea ofertei prezentate
a. Valoarea ofertei, trebuie să fie determinabilă din momentul desfăşurării concursului pe întreaga perioadă de
realizare a contractului;
b. Valoarea ofertei poate fi modificată doar prin acordul ambelor părţi, în perioada negocierilor între Beneficiar
şi câştigătorul concursului;
c. Toate modificările ofertei parvenite în perioada negocierilor directe/între părţi, sunt reflectate în procesulverbal de negocieri directe şi se confirmă prin semnătura şi ştampila părţilor;
3. 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 acceptă corectarea unor erori aritmetice admise în determinarea valorii ofertei;
- Oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentele de concurs;
- Oferta s-a prezentat după data limită stabilită în prezentul concurs.
- Participantul încearcă să influenţeze deciziile beneficiarului;
- Nu au fost prezentate datele ce confirmă transparența acționariatului asigurătorului.
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c. Pe parcursul examinării, evaluării şi comparării ofertelor grupul de lucru poate solicita Participantului
explicaţii asupra ofertei în caz de apariţie a unor neclarităţi. 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 ei, înştiinţând ulterior Participantul.
d. Evaluarea şi compararea ofertelor primite, în scopul determinării ofertei câştigătoare, se efectuează în baza
următoarelor criterii:
1. corespunderea ofertei prevederilor prezentei invitaţii;
2. cel mai atractiv preţ propus.
e. Orice tentativă a Participantului la concurs de a influenţa asupra hotărârii Beneficiarului se poate solda cu
respingerea ofertei;
f. În caz dacă în procesul tratativelor, în perioada perfectării contractului se stabileşte că Participantul a cărui
oferta a fost declarata drept câştigătoare nu garantează elaborarea/executarea serviciului/volumului solicitat,
Beneficiarul poate încheia contract cu Ofertantul amplasat pe poziţia doi.
Cerinţe minime
№
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Tabelul nr.1

Cerinţe minime cu privire la obiectul contractului.
Confecționarea și furnizarea machetului plasticului de tip Visa Platinum, cu specificarea design-ului și
tipului cipului indicat mai jos. Pentru primirea specificații design-ului pentru confecționarea machetului a
cardului, expediați solicitarea la adresa e-mail bank.support@vb.md

Oferirea prețului pentru confecționarea partidei de plastic, cu specificarea desig-nului și tipului cipului,
indicate mai jos.
Cantitatea
Tipul cipului
Specificarea design-ului
Tipul cardului
comenzii
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Visa Classic

Visa Classic
Social

Visa Gold

Visa Platinum

20000

Clarista Contactless D16 R6,Mask G257,Payment Application - VIS
1.5.3

front side: F-square foil background
Colored core (blue)
Pantone Blue 072 / Pantone 7479 /
Pantone Black
Selective varnish
back side: Pantone Blue 072
Pantone 7479
Magnet stripe - blue

7000

Clarista Contactless D16 R6,Mask G257,Payment Application - VIS
1.5.3

front side: Matt finish
PureSilver
Pantone 2627, Pantone 7466
back side:Matt finish
Pantone 2627, Pantone 7466

1000

1000

Clarista Contactless D16 R6,Mask G257,Payment Application - VIS
1.5.3

Clarista Contactless D16 R6,Mask G257,Payment Application - VIS
1.5.3

front side: Pearlescent background
Matt finish
Colored core (black)
Pantone 534 / Pantone 1255
back side:Selective varnish
Pearlescent background
Magnet stripe - gold
Pantone 534 / Pantone 1255
White silkscreen
front side: Holographic foil background
Pantone Warm Gray 2 / Cool Gray 10 /
Black
back side: Holographic foil background
Magnet stripe - silver
Pantone Warm Gray 2 / Cool Gray 10
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Visa Infinite

MasterCard
Standart

MasterCard
Standart

MasterCard
Gold

Total

200

7000

3000

1000

Clarista Contactless D16 R6,Mask G257,Payment Application - VIS
1.5.3

Clarista Contactless D16 R7.5,Mask
- MPH173,Payment Application MChip Advance 1.1+PayPass

Clarista Contactless D16 R6,Mask G257,Payment Application MCHIP4S 1.1b+PayPass

Clarista Contactless D16 R7.5,Mask
- MPH173,Payment Application MChip Advance 1.1+PayPass

front side: Holographic foil background
Colored core (black)
Pantone 446 / Pantone 7454 / Pantone
1255
Selective varnish
back side:Holographic foil background
Magnet stripe - silver
Pantone 446 / Pantone 7454
front side: F-square foil background
Colored core (blue)
Pantone Blue 072 / Pantone 7479 /
Pantone Black
Selective varnish
back side: Pantone Blue 072
Pantone 7479, Magnet stripe - blue
front side: F-square foil background
Colored core (blue)
Pantone Blue 072 / Pantone 7479 /
Pantone Black
Selective varnish
back side: Pantone Blue 072
Pantone 7479, Magnet stripe – blue
front side: Pearlescent background
Matt finish
Colored core (black)
Pantone 534 / Pantone 1255
Selective varnish
back side: Pearlescent background
Magnet stripe - gold
Pantone 534 / Pantone 1255
White silkscreen

40200

Informația suplimentare: Tel +373 22 57 61 49
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