
ANUNȚ DE PARTICIPARE  
procedura de achiziție nr.3 

privind achiziționarea Echipamentelor de măsurare (contoare de gaz)    
                                                                                                   (se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Achiziție de valoare mică (concurs de tip deschis) 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea entității contractante: SRL „Rotalin Gaz Trading” 

2. IDNO: 1003600063520 

3. Adresa: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50 

4. Numărul de telefon/fax: 0/22/220319; 0/22/220321 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: info@altarisenergy.md    
https://rotalingaz.md/ 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 
https://rotalingaz.md/achizitii/    

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate: Activitățile licențiate din sectorul 
termoenergetic și al gazelor naturale   √ 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura 
de achiziție (concurs de tip deschis) cu prezentarea Ofertelor privind livrarea următoarelor bunuri: 

Nr. 
d/o 

Cod CPV 
Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor 

Unitatea
de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referință 

1 38550000-5 
Echipamente de 

măsurare (contoare 
de gaz) 

Bucată 1000 
Contor cu termocompensator 

G-4 T, DN 25 mm, L=110 
(piulița 32) 

9. Cerințe față de Ofertanți/operatorii economici: să dispună de toate documentele de permisie necesare 
(licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate. 

10. Ofertele operatorilor economici, incluși în lista de interdicție elaborată de Agenția Achiziții Publice, nu se 
admit pentru participare la procedura de achiziție. 

11. După caz, orice garanții solicitate: Termenul minim de garanție pentru buna funcționare a bunurilor 
livrate de minim 24 luni.  

12. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: la înțelegerea 
Părților. 

13. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2022, 
la adresa Beneficiarului (Entității Contractante) – MD-2021, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50. 
Condițiile de livrare – la înțelegerea Părților. 

14. Termenul de valabilitate a contractului: la înțelegerea Părților. 

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut, și corespunderea 
tuturor condițiilor/cerințelor din documentația de atribuire.  

 
16. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite                                                                                                          
       (indicați se admite sau nu se admite) 

17. Ofertele prezentate trebuie să conțină: Formularul ofertei (anexa nr.1), Specificații de preț (anexa nr.2), 
Specificații tehnice (anexa nr.3), Informație generală (anexa nr.4).  Ofertele prezentate incomplet vor fi 
descalificate. 

18. Ofertele se prezintă în valuta: Lei moldovenești  

19. Oferta să fie prezentată obligatoriu conform cerințelor indicate în caietul de sarcini și să corespundă în 
totalitate specificațiilor tehnice. În caz contrar oferta va fi descalificată. 

20. Oferta să fie întocmită clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și ștampila ofertantului; 

21. Oferta să aibă caracter indiscutabil și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada 
de valabilitate stabilită de către beneficiar şi urmează a fi semnată, pe propria răspundere, de către 
operatorul economic sau de către o persoană legal împuternicită. 

mailto:info@altarisenergy.md
https://rotalingaz.md/
https://rotalingaz.md/achizitii/




Caiet de sarcini la procedura de achiziții nr.3 „Echipamente de măsurare (contoare de gaz)”: 
 

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 
de 

măsură 

Canti-
tatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 

1 38550000-5 

Contor cu 
termocompensator G-4 
T, DN 25 mm, L=110 
(piulița 32) 

Bucată 1000 

- Contor pentru măsurarea volumelor de gaze naturale, noi (fără exploatare) și fără elemente 
reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor 
naturale; 
- bunurile livrate trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru exploatare pe teritoriul Republicii 
Moldova (pașapoarte, certificate etc.) conform cerințelor legislației în vigoare; 
- aprobare Europeană de tip „MID” No. DE-14-MI002-PTB003; DE-07-MI002-PTB002, DE- 07-MI002-
PTB001; 
- varianta de construcție cu două racorduri verticale; 
- sfera de utilizare – aer atmosferic normal; 
- presiune maximă de lucru 0,5 bar; 
- domeniu de temperatură a mediului (tm) de la -25 °C până la +55 °C, tb=20°C; tg=-25°C la +55°C; 
- rezistență la foc (HTB) până la 0,1 bar; 
- construcția carcasei din materiale anticorozive și vopsit cu pulbere; 
- garanție – minimum 24 luni; 
- durata medie de funcționare nu mai mică de 120 de luni; 
- posibilitatea conexiunii sistemelor de citire la distanță; 
- echipate cu compensator mecanic al volumelor de temperatură; 
- echipate cu capac al indexului mecanic dotat cu nivel avansat de protecție; 
- integrator mecanic de tip chekker sau analog; 
- echipate cu sisteme care asigură un nivelul scăzut de zgomot; 
- echipate cu sistem de blocare pentru rotație inversă a mecanismului de calcul; 
- eroare la citire admisibilă: 

- în diapazonul: Q min. ≤ Q < 0,1 Q nom. ± 3 %; 

- în diapazonul: 0,1 Q nom. ≤ Q ≤ Q max. ± 1,5 %. 
Caracteristici Q nom (m3/h) Q max (m3/h) Q min (m3/h) 

Contor cu membrană cu termocompensator G-4 T 4 6 0.04 
 

  



Anexa 1  
la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.3 

 
Formularul ofertei 

Data depunerii ofertei:  “___” _____________________ 20__ 

Procedura de achiziție Nr.: 3 „Achiziția echipamentelor de măsurare (contoare de gaz)” 

Către:  SRL „Rotalin Gaz Trading” 

 

________________________________________________________ declară că:  

                                   [denumirea ofertantului] 

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire. 

 

b) ____________________________________________________________ se angajează să  

                                                             [denumirea ofertantului] 

livreze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, 
următoarele bunuri _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________.  

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] 

c) Suma totală a ofertei  fără TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

 

d) Suma totală a ofertei  cu TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru 30 zile începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va 
rămâne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade. 

 

 

Semnat:________________________________________________     

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 

 

Nume:_________________________________________________   

În calitate de: ___________________________________________  

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  

Ofertantul: _____________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________ 

Data: “___” _____________________ 20__ 

 

 



 

  

Anexa 2  
la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.3 

  

Specificaţia de preț 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către entitatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9] 

 

Numărul procedurii de achiziție__Nr.3__din_08.06.2022________ 

Obiectul achiziției:_Echipamente de măsurare (contoare de gaz)_ 

Cod CPV 

Denumirea bunurilor Unitatea 
de 

măsură 

Canti-
tatea 

Preţ unitar 
(fără TVA) 

Preţ unitar 
(cu TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul de 

livrare/prestare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Echipamente de măsurare (contoare de gaz) pentru a.2022 

38550000-5 
Contor cu termocompensator  

G-4 T, DN 25 mm, L=110 
(piulița 32) 

bucăți 1000     
Anul 2022, conform 
Caietului de sarcini 

 TOTAL:        

  

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ 

 

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________ 

 



Anexa 3  

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.3 

Specificaţia tehnică 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către entitatea contractantă – în coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție__Nr.3__din_08.06.2022________ 

Obiectul achiziției:_Echipamente de măsurare (contoare de gaz)_ 

  

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

Denumirea 
modelului 
bunului 

Ţara 
de 

origine 

Produ-
cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea/entitatea 
contractantă 

 

Specificarea 
tehnică 
deplină 

propusă de 
către 

ofertant 

Standarde 
de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Echipamente de măsurare (contoare de gaz) pentru a.2022 

Contor cu 
termocompensator  

G-4 T, DN 25 mm, 
L=110 (piulița 32) 

   

- Conform Caietului de sarcini 

- Contor pentru măsurarea volumelor de gaze naturale, noi (fără exploatare) și 
fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 
exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

- bunurile livrate trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru 
exploatare pe teritoriul Republicii Moldova (pașapoarte, certificate etc.) 
conform cerințelor legislației în vigoare; 

- aprobare Europeană de tip „MID” No. DE-14-MI002-PTB003; DE-07-MI002-
PTB002, DE- 07-MI002-PTB001; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ 

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________ 

- varianta de construcție cu două racorduri verticale; 
- sfera de utilizare – aer atmosferic normal; 
- presiune maximă de lucru 0,5 bar; 
- domeniu de temperatură a mediului (tm) de la -25 °C până la +55 °C, 
tb=20°C; tg=-25°C la +55°C; 
- rezistență la foc (HTB) până la 0,1 bar; 
- construcția carcasei din materiale anticorozive și vopsit cu pulbere; 
- garanție – minimum 24 luni; 
- durata medie de funcționare nu mai mică de 120 de luni; 
- posibilitatea conexiunii sistemelor de citire la distanță; 
- echipate cu compensator mecanic al volumelor de temperatură; 
- echipate cu capac al indexului mecanic dotat cu nivel avansat de protecție; 
- integrator mecanic de tip chekker sau analog; 
- echipate cu sisteme care asigură un nivelul scăzut de zgomot; 
- echipate cu sistem de blocare pentru rotație inversă a mecanismului de calcul; 
- eroare la citire admisibilă: 

- în diapazonul: Q min. ≤ Q < 0,1 Q nom. ± 3 %; 

- în diapazonul: 0,1 Q nom. ≤ Q ≤ Q max. ± 1,5 %. 
 

Caracteristici Q nom 
(m3/h) 

Q max 
(m3/h) 

Q min 
(m3/h) 

Contor cu membrană cu 
termocompensator G-4 T 

4 6 0.04 

 

 

 



Anexa 4  
la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.3 

 

INFORMAŢIE GENERALĂ 

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________  
2. Codul fiscal: ________________________________________________________________  
3. Adresa sediului central: ________________________________________________________  
4. Telefon:____________  
Fax: _________________  
E-mail: ______________  
5. Decizia de înregistrare_______________________________________________  

(numărul, data, înregistrării)  
_____________________________________________________________________________  

(instituţia emitentă)  

 
6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________  

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)  

___________________________________________________________  
7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________  

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate) 

_____________________________________________________________________________.  
8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________  

(denumirea, adresa)  

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________  
(denumirea, adresa)  

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________  
(de indicat valoarea şi data)  

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____ persoane.  
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 
____ persoane, inclusiv: ____________________________________________________________________  

(de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)  

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei  
14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________  

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)  

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  
Anul_________________________ mii lei  
Anul_________________________ mii lei  
Anul _________________________mii lei  
16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei, inclusiv: faţă de buget ___________mii lei  
 
 
Data completării: __________________ ________________________________  
 
Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic  
 
Semnătura, L.Ş. 


	ANUNȚ DE PARTICIPARE



