
ANUNȚ DE PARTICIPARE  
procedura de achiziție nr.4 

privind achiziționarea Resurselor tehnico-materiale pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale    
                                                                                                   (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 Denumirea bunurilor 

Unitatea
de 

măsură 

Canti-
tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde 
de referință 

1.  Săpun de rufe kg 635 Săpun de rufe (gospodăresc), solid, bucăți a câte 
200g, conținut de acizi grași 72% 

2.  Deşeuri textile kg 577 Deșeuri textile din bumbac 

3.  Perie de vopsit buc 225 Pensulă (perie) de vopsit, plată, 65mm, fir 
natural, mâner lemn 

4.  Perie de sârmă buc 231 Perie de sârmă cu mâner 

5.  Șuviţă de in (cânepă 
etanșare, пакля) kg 88 Șuviţă de in (cânepă etanșare, пакля), filete a 

câte cel mult 200g 

6.  Lubrifiant (unsoare 
grafitată) kg 74 Lubrifiant (unsoare grafitată), ambalaj original 1 

kg 

7.  Buloane/șuruburi (în 
asortiment) kg 422 Buloane/Șuruburi zincate 6mm, 8mm, 10mm, 

12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm 

8.  Piuliţe (în asortiment) 
 kg 207 Piuliţe zincate 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 

14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm 

9.  Șaibe (în asortiment) 
 kg 69 Șaibe plate zincate 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 

14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm 

10.  
Presgarnitură (șnur grafitat, 
сальниковая набивка) 
6x6mm 

kg 94 Presgarnitură (șnur grafitat, сальниковая 
набивка) 6x6mm 

11.  
Presgarnitură (șnur grafitat, 
сальниковая набивка) 
8x8mm 

kg 110 Presgarnitură (șnur grafitat, сальниковая 
набивка) 8x8mm 

12.  Manșon electroizolant 
12mm buc 300 Manșon electroizolant (втулки изолирующие) 

12mm 

13.  Manșon electroizolant 
14mm buc 350 Manșon electroizolant (втулки изолирующие) 

14mm 

14.  Manșon electroizolant 
16mm buc 350 Manșon electroizolant (втулки изолирующие) 

16mm 

15.  Lubrifiant (solidol) kg 3 Lubrifiant (solidol), ambalaj nu mai mare de 1 
kg 

16.  Filtru D 100 mm buc 1 Filtru gaz, cu flanșe, d 100mm, P 1.6MPa 
17.  Filtru D 50 mm buc 1 Filtru gaz, cu flanșe, d 50mm, P 1.6MPa 
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18.  
Supapă de descărcare de 
siguranţă (SDS, ПСК) d 
50mm 

buc 1 Supapă de descărcare de siguranţă (SDS, ПСК) 
d 50mm, P 1.6MPa 

19.  Regulator de gaze РДГ-50B buc 1 Regulator de gaze РДГ-50B 

20.  Regulator de gaze РДНК-
400 buc 1 Regulator de gaze РДНК-400 

21.  Regulator de gaze РДНК-У buc 1 Regulator de gaze РДНК-У (P=1.2 Mpa) 

22.  Regulator de gaze FE 50 buc 1 Regulator de gaze FE 50 (debit nominal 50 
m3/h) 

23.  Regulator de gaze FE 25 buc 1 Regulator de gaze FE 25 (debit nominal 25 
m3/h) 

24.  Regulator de gaze 
FRG2MB buc 1 Regulator de gaze FRG2MB (debit nominal 100 

m3/h) 
25.  Țesătură membrană m2 7 Țesătură membrană (s=2,5 mm) 

26.  Set de reparație pentru 
regulatoare РДГ set 2 Set de reparație pentru regulatoare РДГ 

(ремкомплект) 

27.  Set de reparatie pentru 
regulatoare РДНК set 2 Set de reparatie pentru regulatoare РДНК 

(ремкомплект) 

28.  Set de reparatie pentru 
regulatoare DKR, DSR set 10 Set de reparatie pentru regulatoare DKR, DSR 

(ремкомплект) 

29.  Placă/Foaie de 
paronit, s=2,0 mm kg 50 Placă/Foaie de paronit,  s=2,0 mm 

30.  Placă/Foaie de 
paronit,  s=3,0 mm kg 199 Placă/Foaie de paronit,  s=3,0 mm 

31.  Vopsea galbenă kg 1053 

Vopsea email universal alchidică şi rezistentă la 
intemperii, culoare - galbenă. Caracteristici: 
material universal, compatibil cu mai multe 
tipuri de suprafeţe. Ambalaj: nu mai mare de 
3kg.  

32.  Vopsea roșie kg 10 

Vopsea email universal alchidică şi rezistentă la 
intemperii, culoare - roșie. Caracteristici: 
material universal, compatibil cu mai multe 
tipuri de suprafeţe. Ambalaj: nu mai mare de 
1kg.  

33.  Vopsea neagră kg 6 

Vopsea email universal alchidică şi rezistentă la 
intemperii, culoare - neagră. Caracteristici: 
material universal, compatibil cu mai multe 
tipuri de suprafeţe. Ambalaj: nu mai mare de 
1kg.  

34.  White Spirit l 222 

White - Spirit incolor, pentru diluarea 
vopselelor alchidice de ulei, emailurilor, 
grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă 
și se păstrează în ambalaj original, închis etanș 
(0,9/1 L - 1 sticlă). Înlocuitor White-Spirit nu se 
acceptă. 

35.  Grund kg 255 

Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a 
suprafețelor din metal feroase, expuse 
intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea 
suprafețelor vechi din metal feroase, după 
degresare. Ambalaj: nu mai mare de 3kg. 

36.  Robinet cu bilă cu flanşe, 
D50 mm buc 2 Robinet cu bilă cu flanşe, D50 mm, Р=1,6 МPа 

37.  Flanşă, D50 mm buc 4 Flanşă, D50 mm, Р=1,6 МPа 

38.  Furtun din pânză cauciucată m 20 Furtun din pânză cauciucată, D 20 mm, Р=1,6 
МPа 

39.  Obturator plat  d50 mm buc 30 Obturator plat d50 mm (Заглушка листовая) 
40.  Obturator plat  d100 mm buc 30 Obturator plat d100 mm (Заглушка листовая) 

41.  Electrozi de sudură 2.5 mm kg 4 Electrozi de sudură 2.5 mm, ambalaj: nu mai 
mare de 4,5 kg. 

42.  Electrozi de sudură 3.0 mm kg 10 Electrozi de sudură 3.0 mm, ambalaj: nu mai 
mare de 4,5 kg. 



43.  Obturator sudabil d32 buc 1 Obturator sudabil d32 P 1.6 Mpa 
44.  Obturator cu filet d15 buc 20 Obturator cu filet d15 (Заглушка резьбовая) 
45.  Obturator cu filet d20 buc 50 Obturator cu filet d20 (Заглушка резьбовая) 

46.  Trecere polietilen-oţel D32 
mm. buc 1 Trecere polietilen-oţel D 32 mm, Р=1,2 МPа 

47.  Trecere polietilen-oţel D40 
mm. buc 2 Trecere polietilen-oţel D 40 mm, Р=1,2 МPа 

48.  Trecere polietilen-oţel D50 
mm. buc 3 Trecere polietilen-oţel D 50 mm, Р=1,2 МPа 

49.  Mufe electrofuziune PE 
D32 mm. buc 10 Mufe electrofuziune PE D 32 mm. 

50.  Mufe electrofuziune PE 
D40 mm. buc 12 Mufe electrofuziune PE D 40 mm. 

51.  Mufe electrofuziune PE 
D50 mm. buc 8 Mufe electrofuziune PE D 50 mm. 

52.  Mufe electrofuziune PE 
D63 mm. buc 8 Mufe electrofuziune PE D 63 mm. 

53.  Mufe electrofuziune PE 
D75 mm. buc 6 Mufe electrofuziune PE D 75 mm. 

54.  Mufe electrofuziune PE 
D90 mm. buc 6 Mufe electrofuziune PE D 90 mm. 

55.  Mufe electrofuziune PE 
D110 mm. buc 6 Mufe electrofuziune PE D 110 mm. 

56.  Bitum kg 400 Bitum petrolier de aplicare fierbinte pentru 
hidroizolare. Ambalaj: nu mai mare de 25 kg. 

57.  Piese de prelungire cu mufă 
şi contrapiuliţă d20 set 30 Piese de prelungire cu mufă şi contrapiuliţă d20 

(Сгон в комплекте с муфтой и контрагайкой) 

58.  Piese de prelungire cu mufă 
şi contrapiuliţă d25 set 20 Piese de prelungire cu mufă şi contrapiuliţă d25 

(Сгон в комплекте с муфтой и контрагайкой) 

59.  Piese de prelungire cu mufă 
şi contrapiuliţă d32 set 20 Piese de prelungire cu mufă şi contrapiuliţă d32 

(Сгон в комплекте с муфтой и контрагайкой) 

60.  Robinete cu bilă cu mufă 
D15 buc 3 Robinete cu bilă cu mufă D15, P=1,0 MPa 

61.  Robinete cu bilă cu mufă 
D20 buc 3 Robinete cu bilă cu mufă D20, P=1,0 MPa 

62.  Robinete cu bilă cu mufă 
D25 buc 2 Robinete cu bilă cu mufă D25, P=1,0 MPa 

63.  Robinete cu bilă cu mufă 
D32 buc 2 Robinete cu bilă cu mufă D32, P=1,0 MPa 

64.  Robinete cu bilă cu mufă 
D40 buc 2 Robinete cu bilă cu mufă D40, P=1,0 MPa 

65.  Robinete cu bilă cu mufă 
D50 buc 2 Robinete cu bilă cu mufă D50, P=1,0 MPa 

66.  Șnur de etanșare m 10650 Șnur de etanșare, filete maxim 160 m.l. 

67.  Pastă etanș buc 164 Pastă pentru etanșare gaz, „Pasta verde”, 
ambalaj 460 g 

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; să dispună de cantitatea bunurilor specificate în 
documentația de atribuire. 

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 12 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. Condițiile 

de livrare – la înțelegerea Părților. 

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





Caiet de sarcini la procedura de achiziții nr.4 „ Resurse tehnico-materiale 

pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”: 
Nr. 
d/o Denumirea bunurilor 

Unitatea
de 

măsură 

Canti-
tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 
referință 

1.  Săpun de rufe kg 635 Săpun de rufe (gospodăresc), solid, bucăți a câte 200g, 
conținut de acizi grași 72% 

2.  Deşeuri textile kg 577 Deșeuri textile din bumbac 

3.  Perie de vopsit buc 225 Pensulă (perie) de vopsit, plată, 65mm, fir natural, 
mâner lemn 

4.  Perie de sârmă buc 231 Perie de sârmă cu mâner 

5.  Șuviţă de in (cânepă 
etanșare, пакля) kg 88 Șuviţă de in (cânepă etanșare, пакля), filete a câte cel 

mult 200g 

6.  Lubrifiant (unsoare 
grafitată) kg 74 Lubrifiant (unsoare grafitată), ambalaj original 1 kg 

7.  Buloane/șuruburi (în 
asortiment) kg 422 Buloane/Șuruburi zincate 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 

14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm 

8.  Piuliţe (în asortiment) 
 kg 207 Piuliţe zincate 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 

16mm, 18mm, 20mm, 22mm 

9.  Șaibe (în asortiment) 
 kg 69 Șaibe plate zincate 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 

16mm, 18mm, 20mm, 22mm 

10.  
Presgarnitură (șnur grafitat, 
сальниковая набивка) 
6x6mm 

kg 94 Presgarnitură (șnur grafitat, сальниковая набивка) 
6x6mm 

11.  
Presgarnitură (șnur grafitat, 
сальниковая набивка) 
8x8mm 

kg 110 Presgarnitură (șnur grafitat, сальниковая набивка) 
8x8mm 

12.  Manșon electroizolant 
12mm buc 300 Manșon electroizolant (втулки изолирующие) 12mm 

13.  Manșon electroizolant 
14mm buc 350 Manșon electroizolant (втулки изолирующие) 14mm 

14.  Manșon electroizolant 
16mm buc 350 Manșon electroizolant (втулки изолирующие) 16mm 

15.  Lubrifiant (solidol) kg 3 Lubrifiant (solidol), ambalaj nu mai mare de 1 kg 
16.  Filtru D 100 mm     buc 1 Filtru gaz, cu flanșe, d 100mm, P 1.6MPa 
17.  Filtru D 50 mm buc 1 Filtru gaz, cu flanșe, d 50mm, P 1.6MPa 

18.  
Supapă de descărcare de 
siguranţă (SDS, ПСК) d 
50mm 

buc 1 Supapă de descărcare de siguranţă (SDS, ПСК) d 
50mm, P 1.6MPa 

19.  Regulator de gaze РДГ-50B buc 1 Regulator de gaze РДГ-50B 

20.  Regulator de gaze РДНК-
400 buc 1 Regulator de gaze РДНК-400 

21.  Regulator de gaze РДНК-У buc 1 Regulator de gaze РДНК-У (P=1.2 Mpa) 
22.  Regulator de gaze FE 50 buc 1 Regulator de gaze FE 50 (debit nominal 50 m3/h) 
23.  Regulator de gaze FE 25 buc 1 Regulator de gaze FE 25 (debit nominal 25 m3/h) 

24.  Regulator de gaze 
FRG2MB buc 1 Regulator de gaze FRG2MB (debit nominal 100 m3/h) 

25.  Țesătură membrană m2 7 Țesătură membrană (s=2,5 mm) 

26.  Set de reparație pentru 
regulatoare РДГ set 2 Set de reparație pentru regulatoare РДГ 

(ремкомплект) 

27.  Set de reparatie pentru 
regulatoare РДНК set 2 Set de reparatie pentru regulatoare РДНК 

(ремкомплект) 

28.  Set de reparatie pentru 
regulatoare DKR, DSR set 10 Set de reparatie pentru regulatoare DKR, DSR 

(ремкомплект) 

29.  Placă/Foaie de 
paronit, s=2,0 mm kg 50 Placă/Foaie de paronit,  s=2,0 mm 

30.  Placă/Foaie de 
paronit,  s=3,0 mm kg 199 Placă/Foaie de paronit,  s=3,0 mm 



31.  Vopsea galbenă kg 1053 

Vopsea email universal alchidică şi rezistentă la 
intemperii, culoare - galbenă. Caracteristici: material 
universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. 
Ambalaj: nu mai mare de 3kg.  

32.  Vopsea roșie kg 10 

Vopsea email universal alchidică şi rezistentă la 
intemperii, culoare - roșie. Caracteristici: material 
universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. 
Ambalaj: nu mai mare de 1kg.  

33.  Vopsea neagră kg 6 

Vopsea email universal alchidică şi rezistentă la 
intemperii, culoare - neagră. Caracteristici: material 
universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. 
Ambalaj: nu mai mare de 1kg.  

34.  White Spirit l 222 

White - Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor 
alchidice de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor 
alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj 
original, închis etanș (0,9/1 L - 1 sticlă). Înlocuitor 
White-Spirit nu se acceptă. 

35.  Grund kg 255 

Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a 
suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor 
atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din 
metal feroase, după degresare. Ambalaj: nu mai mare 
de 3kg. 

36.  Robinet cu bilă cu flanşe, 
D50 mm buc 2 Robinet cu bilă cu flanşe, D50 mm, Р=1,6 МPа 

37.  Flanşă, D50 mm buc 4 Flanşă, D50 mm, Р=1,6 МPа 
38.  Furtun din pânză cauciucată m 20 Furtun din pânză cauciucată, D 20 mm, Р=1,6 МPа 
39.  Obturator plat  d50 mm buc 30 Obturator plat d50 mm (Заглушка листовая) 
40.  Obturator plat  d100 mm buc 30 Obturator plat d100 mm (Заглушка листовая) 

41.  Electrozi de sudură 2.5 mm kg 4 Electrozi de sudură 2.5 mm, ambalaj: nu mai mare de 
4,5 kg. 

42.  Electrozi de sudură 3.0 mm kg 10 Electrozi de sudură 3.0 mm, ambalaj: nu mai mare de 
4,5 kg. 

43.  Obturator sudabil d32 buc 1 Obturator sudabil d32 P 1.6 Mpa 
44.  Obturator cu filet d15 buc 20 Obturator cu filet d15 (Заглушка резьбовая) 
45.  Obturator cu filet d20 buc 50 Obturator cu filet d20 (Заглушка резьбовая) 

46.  Trecere polietilen-oţel D32 
mm. buc 1 Trecere polietilen-oţel D 32 mm, Р=1,2 МPа 

47.  Trecere polietilen-oţel D40 
mm. buc 2 Trecere polietilen-oţel D 40 mm, Р=1,2 МPа 

48.  Trecere polietilen-oţel D50 
mm. buc 3 Trecere polietilen-oţel D 50 mm, Р=1,2 МPа 

49.  Mufe electrofuziune PE 
D32 mm. buc 10 Mufe electrofuziune PE D 32 mm. 

50.  Mufe electrofuziune PE 
D40 mm. buc 12 Mufe electrofuziune PE D 40 mm. 

51.  Mufe electrofuziune PE 
D50 mm. buc 8 Mufe electrofuziune PE D 50 mm. 

52.  Mufe electrofuziune PE 
D63 mm. buc 8 Mufe electrofuziune PE D 63 mm. 

53.  Mufe electrofuziune PE 
D75 mm. buc 6 Mufe electrofuziune PE D 75 mm. 

54.  Mufe electrofuziune PE 
D90 mm. buc 6 Mufe electrofuziune PE D 90 mm. 

55.  Mufe electrofuziune PE 
D110 mm. buc 6 Mufe electrofuziune PE D 110 mm. 

56.  Bitum kg 400 Bitum petrolier de aplicare fierbinte pentru 
hidroizolare. Ambalaj: nu mai mare de 25 kg. 

57.  Piese de prelungire cu mufă 
şi contrapiuliţă d20 set 30 Piese de prelungire cu mufă şi contrapiuliţă d20 (Сгон 

в комплекте с муфтой и контрагайкой) 



58.  Piese de prelungire cu mufă 
şi contrapiuliţă d25 set 20 Piese de prelungire cu mufă şi contrapiuliţă d25 (Сгон 

в комплекте с муфтой и контрагайкой) 

59.  Piese de prelungire cu mufă 
şi contrapiuliţă d32 set 20 Piese de prelungire cu mufă şi contrapiuliţă d32 (Сгон 

в комплекте с муфтой и контрагайкой) 

60.  Robinete cu bilă cu mufă 
D15 buc 3 Robinete cu bilă cu mufă D15, P=1,0 MPa 

61.  Robinete cu bilă cu mufă 
D20 buc 3 Robinete cu bilă cu mufă D20, P=1,0 MPa 

62.  Robinete cu bilă cu mufă 
D25 buc 2 Robinete cu bilă cu mufă D25, P=1,0 MPa 

63.  Robinete cu bilă cu mufă 
D32 buc 2 Robinete cu bilă cu mufă D32, P=1,0 MPa 

64.  Robinete cu bilă cu mufă 
D40 buc 2 Robinete cu bilă cu mufă D40, P=1,0 MPa 

65.  Robinete cu bilă cu mufă 
D50 buc 2 Robinete cu bilă cu mufă D50, P=1,0 MPa 

66.  Șnur de etanșare m 10650 Șnur de etanșare, filete maxim 160 m.l. 

67.  Pastă etanș buc 164 Pastă pentru etanșare gaz, „Pasta verde”, ambalaj 460 
g 

 
  



Anexa 1  
la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4 

 
Formularul ofertei 

Data depunerii ofertei:  “___” _____________________ 20__ 

Procedura de achiziție Nr.: 4 „Resurse tehnico-materiale pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale” 

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 nr.2  
la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4 

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.4__din_21.06.2022________ 
 
Obiectul achiziției:_ Resurse tehnico-materiale pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
 

Nr. 
d/o Denumirea bunurilor 

Unitatea
de 

măsură 

Canti-
tatea 

Preţ unitar  
(fără TVA) 

Preţ unitar  
(cu TVA) 

Suma 
fără 
TVA 

Suma 
cu TVA Termenul de 

livrare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Săpun de rufe kg 635     

Anul 2022, 
conform 
Caietului de 
sarcini 

2.  Deşeuri textile kg 577     
3.  Perie de vopsit buc 225     
4.  Perie de sârmă buc 231     
5.  Șuviţă de in (cânepă etanșare, пакля) kg 88     
6.  Lubrifiant (unsoare grafitată) kg 74     
7.  Buloane/șuruburi (în asortiment) kg 422     
8.  Piuliţe (în asortiment) kg 207     
9.  Șaibe (în asortiment) kg 69     

10.  Presgarnitură (șnur grafitat, 
сальниковая набивка) 6x6mm kg 94     

11.  Presgarnitură (șnur grafitat, 
сальниковая набивка) 8x8mm kg 110     

12.  Manșon electroizolant 12mm buc 300     
13.  Manșon electroizolant 14mm buc 350     
14.  Manșon electroizolant 16mm buc 350     
15.  Lubrifiant (solidol) kg 3     
16.  Filtru D 100 mm buc 1     
17.  Filtru D 50 mm buc 1     

18.  Supapă de descărcare de siguranţă 
(SDS, ПСК) D 50 mm buc 1     

19.  Regulator de gaze РДГ-50B buc 1     
20.  Regulator de gaze РДНК-400 buc 1     



21.  Regulator de gaze РДНК-У buc 1     
22.  Regulator de gaze FE 50 buc 1     
23.  Regulator de gaze FE 25 buc 1     
24.  Regulator de gaze FRG2MB buc 1     
25.  Țesătură membrană m2 7     
26.  Set de reparație pentru regulatoare РДГ set 2     

27.  Set de reparatie pentru regulatoare 
РДНК set 2     

28.  Set de reparatie pentru regulatoare 
DKR, DSR set 10     

29.  Placă/Foaie de paronit, s=2,0 mm kg 50     
30.  Placă/Foaie de paronit,  s=3,0 mm kg 199     
31.  Vopsea galbenă kg 1053     
32.  Vopsea roșie kg 10     
33.  Vopsea neagră kg 6     
34.  White Spirit l 222     
35.  Grund kg 255     
36.  Robinet cu bilă cu flanşe, D50 mm buc 2     
37.  Flanşă, D50 mm buc 4     
38.  Furtun din pânză cauciucată m 20     
39.  Obturator plat  d50 mm buc 30     
40.  Obturator plat  d100 mm buc 30     
41.  Electrozi de sudură 2.5 mm kg 4     
42.  Electrozi de sudură 3.0 mm kg 10     
43.  Obturator sudabil d32 buc 1     
44.  Obturator cu filet d15 buc 20     
45.  Obturator cu filet d20 buc 50     
46.  Trecere polietilen-oţel D32 mm. buc 1     
47.  Trecere polietilen-oţel D40 mm. buc 2     
48.  Trecere polietilen-oţel D50 mm. buc 3     
49.  Mufe electrofuziune PE D32 mm. buc 10     
50.  Mufe electrofuziune PE D40 mm. buc 12     
51.  Mufe electrofuziune PE D50 mm. buc 8     
52.  Mufe electrofuziune PE D63 mm. buc 8     
53.  Mufe electrofuziune PE D75 mm. buc 6     



54.  Mufe electrofuziune PE D90 mm. buc 6     
55.  Mufe electrofuziune PE D110 mm. buc 6     
56.  Bitum kg 400     

57.  Piese de prelungire cu mufă şi 
contrapiuliţă d20 set 30     

58.  Piese de prelungire cu mufă şi 
contrapiuliţă d25 set 20     

59.  Piese de prelungire cu mufă şi 
contrapiuliţă d32 set 20     

60.  Robinete cu bilă cu mufă D15 buc 3     
61.  Robinete cu bilă cu mufă D20 buc 3     
62.  Robinete cu bilă cu mufă D25 buc 2     
63.  Robinete cu bilă cu mufă D32 buc 2     
64.  Robinete cu bilă cu mufă D40 buc 2     
65.  Robinete cu bilă cu mufă D50 buc 2     
66.  Șnur de etanșare m 10650     
67.  Pastă etanș buc 164     

 
 
 
 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ 
 
 
Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________ 



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

Specificaţia tehnică 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către entitatea contractantă – în coloanele 1,2,3] 
 
Numărul procedurii de achiziție__Nr.4__din_21.06.2022________ 
 
Obiectul achiziției:_ Resurse tehnico-materiale pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
 

Nr. 
d/o Denumirea bunurilor 

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea/entitatea contractantă 
 

Specificarea 
tehnică deplină 

propusă de 
către ofertant 

1 2 
3 4 

1.  Săpun de rufe Săpun de rufe (gospodăresc), solid, bucăți a câte 200g, conținut de acizi grași 72%  
2.  Deşeuri textile Deșeuri textile din bumbac  
3.  Perie de vopsit Pensulă (perie) de vopsit, plată, 65mm, fir natural, mâner lemn  
4.  Perie de sârmă Perie de sârmă cu mâner  

5.  Șuviţă de in (cânepă etanșare, 
пакля) Șuviţă de in (cânepă etanșare, пакля), filete a câte cel mult 200g  

6.  Lubrifiant (unsoare grafitată) Lubrifiant (unsoare grafitată), ambalaj original 1 kg  
7.  Buloane/șuruburi (în asortiment) Buloane/Șuruburi zincate 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm  
8.  Piuliţe (în asortiment) Piuliţe zincate 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm  
9.  Șaibe (în asortiment) Șaibe plate zincate 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm  

10.  Presgarnitură (șnur grafitat, 
сальниковая набивка) 6x6mm Presgarnitură (șnur grafitat, сальниковая набивка) 6x6mm  

11.  Presgarnitură (șnur grafitat, 
сальниковая набивка) 8x8mm Presgarnitură (șnur grafitat, сальниковая набивка) 8x8mm  

12.  Manșon electroizolant 12mm Manșon electroizolant (втулки изолирующие) 12mm  
13.  Manșon electroizolant 14mm Manșon electroizolant (втулки изолирующие) 14mm  
14.  Manșon electroizolant 16mm Manșon electroizolant (втулки изолирующие) 16mm  
15.  Lubrifiant (solidol) Lubrifiant (solidol), ambalaj nu mai mare de 1 kg  
16.  Filtru D 100 mm Filtru gaz, cu flanșe, d 100mm, P 1.6MPa  
17.  Filtru D 50 mm Filtru gaz, cu flanșe, d 50mm, P 1.6MPa  



18.  Supapă de descărcare de 
siguranţă (SDS, ПСК) D 50 mm Supapă de descărcare de siguranţă (SDS, ПСК) d 50mm, P 1.6MPa  

19.  Regulator de gaze РДГ-50B Regulator de gaze РДГ-50B  
20.  Regulator de gaze РДНК-400 Regulator de gaze РДНК-400  
21.  Regulator de gaze РДНК-У Regulator de gaze РДНК-У (P=1.2 Mpa)  
22.  Regulator de gaze FE 50 Regulator de gaze FE 50 (debit nominal 50 m3/h)  
23.  Regulator de gaze FE 25 Regulator de gaze FE 25 (debit nominal 25 m3/h)  
24.  Regulator de gaze FRG2MB Regulator de gaze FRG2MB (debit nominal 100 m3/h)  
25.  Țesătură membrană Țesătură membrană (s=2,5 mm)  

26.  Set de reparație pentru 
regulatoare РДГ Set de reparație pentru regulatoare РДГ (ремкомплект)  

27.  Set de reparatie pentru 
regulatoare РДНК Set de reparatie pentru regulatoare РДНК (ремкомплект)  

28.  Set de reparatie pentru 
regulatoare DKR, DSR Set de reparatie pentru regulatoare DKR, DSR (ремкомплект)  

29.  Placă/Foaie de paronit, s=2,0 
mm Placă/Foaie de paronit,  s=2,0 mm  

30.  Placă/Foaie de paronit,  s=3,0 
mm Placă/Foaie de paronit,  s=3,0 mm  

31.  Vopsea galbenă Vopsea email universal alchidică şi rezistentă la intemperii, culoare - galbenă. Caracteristici: 
material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Ambalaj: nu mai mare de 3kg.  

 

32.  Vopsea roșie Vopsea email universal alchidică şi rezistentă la intemperii, culoare - roșie. Caracteristici: material 
universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Ambalaj: nu mai mare de 1kg.  

 

33.  Vopsea neagră Vopsea email universal alchidică şi rezistentă la intemperii, culoare - neagră. Caracteristici: material 
universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Ambalaj: nu mai mare de 1kg.  

 

34.  White Spirit 
White - Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor alchidice de ulei, emailurilor, grundurilor și 
lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9/1 L - 1 sticlă). 
Înlocuitor White-Spirit nu se acceptă. 

 

35.  Grund 
Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor 
atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Ambalaj: nu 
mai mare de 3kg. 

 

36.  Robinet cu bilă cu flanşe, D50 
mm Robinet cu bilă cu flanşe, D50 mm, Р=1,6 МPа  

37.  Flanşă, D50 mm Flanşă, D50 mm, Р=1,6 МPа  
38.  Furtun din pânză cauciucată Furtun din pânză cauciucată, D 20 mm, Р=1,6 МPа  
39.  Obturator plat  d50 mm Obturator plat d50 mm (Заглушка листовая)  



40.  Obturator plat  d100 mm Obturator plat d100 mm (Заглушка листовая)  
41.  Electrozi de sudură 2.5 mm Electrozi de sudură 2.5 mm, ambalaj: nu mai mare de 4,5 kg.  
42.  Electrozi de sudură 3.0 mm Electrozi de sudură 3.0 mm, ambalaj: nu mai mare de 4,5 kg.  
43.  Obturator sudabil d32 Obturator sudabil d32 P 1.6 Mpa  
44.  Obturator cu filet d15 Obturator cu filet d15 (Заглушка резьбовая)  
45.  Obturator cu filet d20 Obturator cu filet d20 (Заглушка резьбовая)  
46.  Trecere polietilen-oţel D32 mm. Trecere polietilen-oţel D 32 mm, Р=1,2 МPа  
47.  Trecere polietilen-oţel D40 mm. Trecere polietilen-oţel D 40 mm, Р=1,2 МPа  
48.  Trecere polietilen-oţel D50 mm. Trecere polietilen-oţel D 50 mm, Р=1,2 МPа  

49.  Mufe electrofuziune PE D32 
mm. Mufe electrofuziune PE D 32 mm.  

50.  Mufe electrofuziune PE D40 
mm. Mufe electrofuziune PE D 40 mm.  

51.  Mufe electrofuziune PE D50 
mm. Mufe electrofuziune PE D 50 mm.  

52.  Mufe electrofuziune PE D63 
mm. Mufe electrofuziune PE D 63 mm.  

53.  Mufe electrofuziune PE D75 
mm. Mufe electrofuziune PE D 75 mm.  

54.  Mufe electrofuziune PE D90 
mm. Mufe electrofuziune PE D 90 mm.  

55.  Mufe electrofuziune PE D110 
mm. Mufe electrofuziune PE D 110 mm.  

56.  Bitum Bitum petrolier de aplicare fierbinte pentru hidroizolare. Ambalaj: nu mai mare de 25 kg.  

57.  Piese de prelungire cu mufă şi 
contrapiuliţă d20 Piese de prelungire cu mufă şi contrapiuliţă d20 (Сгон в комплекте с муфтой и контрагайкой)  

58.  Piese de prelungire cu mufă şi 
contrapiuliţă d25 Piese de prelungire cu mufă şi contrapiuliţă d25 (Сгон в комплекте с муфтой и контрагайкой)  

59.  Piese de prelungire cu mufă şi 
contrapiuliţă d32 Piese de prelungire cu mufă şi contrapiuliţă d32 (Сгон в комплекте с муфтой и контрагайкой)  

60.  Robinete cu bilă cu mufă D15 Robinete cu bilă cu mufă D15, P=1,0 MPa  
61.  Robinete cu bilă cu mufă D20 Robinete cu bilă cu mufă D20, P=1,0 MPa  
62.  Robinete cu bilă cu mufă D25 Robinete cu bilă cu mufă D25, P=1,0 MPa  
63.  Robinete cu bilă cu mufă D32 Robinete cu bilă cu mufă D32, P=1,0 MPa  
64.  Robinete cu bilă cu mufă D40 Robinete cu bilă cu mufă D40, P=1,0 MPa  



65.  Robinete cu bilă cu mufă D50 Robinete cu bilă cu mufă D50, P=1,0 MPa  
66.  Șnur de etanșare Șnur de etanșare, filete maxim 160 m.l.  
67.  Pastă etanș Pastă pentru etanșare gaz, „Pasta verde”, ambalaj 460 g  

 
 
 
 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ 
 
 
Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________ 



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

 

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. 



Anexa 5  
la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4 

 
 
 

DECLARAȚIA  
privind disponibilitatea 

 

 

Către  SRL „Rotalin Gaz Trading”, mun.Chișinău, str.V.Alecsandri 50 
(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă) 

 

 

 Stimaţi domni, 

 

Prin prezenta declarăm disponibilitatea cantității bunurilor specificate în Documentația de 
atribuire a procedurii de achiziție Nr.4. De asemenea declarăm permisiunea de a efectua verificări de 
către entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice, 
cantităților bunurilor specificate în documentația de atribuire, privind executarea viitorului contract de 
achiziție.  
 
 
 
 
 
Data completării: __________________ ________________________________  
 
Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic  
 
Semnătura, L.Ş. 
 


	ANUNȚ DE PARTICIPARE



