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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 
 

Licitația Nr. UN-G 08/2023 din  10 februarie 2023 

 

1. Denumirea entității contractante: SRL ” Ungheni-Gaz” 

2. IDNO: 1003609007411 

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Ungheni, str. Vlad Țepeș, 13 

4. Numărul de telefon/fax: tel:+37323622703; fax: +37323620857 

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: E-mail: 

office.ungheni@moldovagaz.md, site: www.ungheni-gaz.md 

6. Tipul procedurii de achiziții: licitație deschisă (în conformitate cu Regulamentul de 

achiziții de bunuri, lucrări și servicii SRL « Ungheni-Gaz»); 

7. Adresa de e-mail sau de internet, persoana de contact de la care se va putea obține 

accesul la documentația de atribuire (caiet de sarcini): Persoana de contact – 

Roistacer Ghenadie, tel.: 023620128, E-mail: : stpinvestitiiungheni@gmail.com 

8. Obiectul contractului de achiziție: achiziția lucrărilor de Gazoduct de presiune medie 

subteran str. Alexandru cel Bun, or. Nisporeni (inelare). 

 Cerințele de bază: Lungimea – 0,278 km, inclusiv: gazoduct subteran de presiune   

medie – ___ km, gazoduct subteran de presiunea joasă – ___ km, PRG – ___ buc. 

 Cod CPV:45231220-3, construcția gazoductelor.  

 Cerințe față de lucrări executate: în conformitate cu Caietul de sarcini, ofertantul 

poate să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit.  

9. Data-limită pentru prezentarea ofertelor: 10 februarie 2023, pînă la 12:00 (ora locală) 

pe adresa Beneficiarului. 

10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor:  10 februarie 2023, 15:00 (ora locală), pe 

adresa Beneficiarului. 

11. Criteriile de calificare și de selecție: criteriile privind eligibilitatea operatorilor 

economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție, nivelul 

minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, informațiile solicitate 

(documentație):  

 Oferta: 

 Cerere de participare conform - Anexa nr. 1, semnat și stampilat de către 

operatorul economic. 

 Oferta - Anexa nr. 2, semnat și stampilat de către operatorul economic. 

 Cerințele și procedura de depunere a ofertelor: 

a) să corespundă cerințelor, stabilite în documentația de atribuire; 

b) trebuie să fie pregătită clar, fără corectări, cu indicarea numărului de ieșire și 

data, sub semnătura persoanei responsabile; 

c) trebuie să fie tipărită. Dacă există modificări, este necesar să fie și semnătura 

persoanei împuternicite pe fiecare pagină, pe care au fost introduse modificări; 
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d) trebuie să fie prezentată în termenul limită, stabilit în anunțul pentru achiziții; 

e) plicul trebuie să fie opac, sigilat și etichetat cu denumirea operatorului 

economic, adresa lui, numărul de contact și adresa electronică persoanei de contact, la 

fel și cu indicarea beneficiarului, denumirii și numărului procedurii de achiziție. Este 

permisă depunerea ofertei sub responsabilitatea operatorului economic la adresa 

electronică a Beneficiarului office.ungheni@moldovagaz.md, în format electronic 

(scanat), sau o semnătură electronică trebuie aplicată pe documentele prezentate; 

f) trebuie să conțină caracter ce nu permite discuții și obligatoriu din punct de 

vedere a conținutului pentru toată perioada de valabilitate, stabilit de beneficiar, și 

trebuie să fie semnată sub responsabilitate proprie de către conducătorul operatorului 

economic sau persoanei, autorizate în mod legal (conform procurii) 

 Devizele de cheltuieli (formularul F3, F5, F7) conform volumelor de lucrări din 

caiet de sarcini, semnat și ștampilat de ofertant. Se prezintă pe fiecare obiect 

separat. 

 Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: 

 Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către operatorul economic, 

(conform modelului Anexa nr. 3) 

 Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: 

 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: 

Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al 

persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură; 

 Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat 

prin semnătură (conform Anexa nr. 4) 

 Demonstrarea capacității economice financiare: 

 Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat 

de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin 

aplicarea semnăturii;  

 Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2021 sau 2022, înregistrat la Biroul 

Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; 

 Experiența similară în ultimii trei ani, (conform Anexa nr. 5), operatorul economic 

va demonstra experiența în domeniul de activitate: 

- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare cu cele ce fac 

obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea 

viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de 

activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; 

 Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea 

estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele 

financiare prezentate; 

 Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: 

 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a contractului - conform Anexa nr. 6 - semnat și ștampilat; 

 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 

contractului - conform Anexa nr. 7 - semnat și ștampilat; 
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 Asigurarea standardelor calității: 

 Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor - termen minim 24 de luni din 

data dării în exploatare; 

 Condiții de plată: 

 Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din 

momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite 

nu mai des de o dată în lună; 

 Garanția de bună execuție  5% din valoarea contractului: 

 Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se 

deservește  ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de 

valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul 

autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu 

semnarea contractului). 

 Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003609007411, cod 

TVA 9500091, cod IBAN MD94ML000000002251346132, deschis la B.C. 

Moldincombank SA, codul băncii MOLDMD2X346, Beneficiar SRL ” Ungheni -

gaz” 

12.  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut 

cu corespunderea tuturor cerințelor de calificare. 

13.  Operatorul economic poate fi exclus de la participarea în procesul de achiziție în 

cazul în care s-a constatat că acesta: 

  se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de 

judecată, sau  în orice altă situație similară; 

 comunică informații false în materialele prezentate; 

 Ofertele operatorilor economici, incluși în lista de interdicție elaborată de Agenția 

Achiziții Publice, nu se admit pentru participare la procedura de achiziție.   

14. Ofertele alternative nu sunt acceptate. 

15. Persoana de contact: 

 Secretarul grupului de lucru – Filipovici N.C., tel.: 060669365, е-mail: 

nadejda.filipovici@ungheni-gaz.md 

 Inginer-investiții- Roistacer Ghenadie, tel: 023620128, e-mail: 

stpinvestitiiungheni@gmail.com 

 

 

 

Președintele grupului de lucru     _________________   Alexandru NEGURA  
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