
ANUNȚ DE PARTICIPARE  
 

 

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

prin procedura de achiziție Achiziție de valoare mică 
                                                                                (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   

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 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 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) 
Bucată 800 

Contor de gaz cu 
corector mecanic 
de temperatură 

(TC), CHEKKER, 
G-4T, DN 32mm, 

L=110, 
Qnom=4m3/h 

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor:  Cod NUTS MD115 (nivelul 3, 
mun.Chișinău), Index poștal MD-2012 

10. După caz, orice garanții solicitate:   Termenul minim de garanție pentru buna funcționare a 
bunurilor livrate de minim 12 luni.  

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: Pentru 
fiecare din tranșe se achită avans în cuantum de 50% (care se consideră momentul plasării 
comenzii), restul de 50% fiind achitat până în decurs de 10 zile lucrătoare din momentul 
predării-primirii mărfurilor.        

12. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul 
maxim al acestora: Nu se aplică 

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și 
parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape 
succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de 
soluții care urmează să fie discutate: Nu se aplică 

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):  

1) Pentru un singur lot. 
15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite                                                                                                          
       (indicați se admite sau nu se admite) 
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16. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea bunurilor se va efectua conform graficului 
indicat în Caietul de Sarcini, la adresa Beneficiarului (Entității Contractante). Pentru 
nerespectarea condițiilor de livrare se vor aplica penalități în mărime de 0,1% din valoarea tranșei 
pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 100%. 

17. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021  
18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu  
         (indicați da sau nu) 

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 
administrative (după caz):  Nu este cazul   

                                         (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:  
Nr. 
d/o 

Descrierea cerinței Mod de demonstrare a cerinței Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1 Operatorul economic (OE) însuși sau 
orice persoană care este membru al 
organismului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al 
acestuia sau care are putere de 
reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia să nu fie 
condamnat, în ultimii 5 ani, pentru 
participare la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau 
pentru spălare de bani, pentru 
infracţiuni de terorism sau infracţiuni 
legate de activităţi teroriste, pentru 
finanţarea terorismului, exploatarea 
prin muncă a copiilor şi pentru alte 
forme de trafic de persoane. 

Declarația pe propria răspundere la 
depunerea ofertei. 
 
Cazierul judiciar la solicitarea 
Entității Contractante (EC) la 
evaluarea ofertei. 

Obligatoriu 

2 OE să fie înregistrat în Republica 
Moldova 

Declarația pe propria răspundere la 
depunerea ofertei. 
Certificatul de înregistrare la 
solicitarea EC la evaluarea ofertei. 

Obligatoriu 

3 OE să dețină dreptul de 
comercializare/funcționare 

Declarația pe propria răspundere la 
depunerea ofertei. 
Autorizație de funcționare/ Licență 
/acte permisive la solicitarea EC la 
evaluarea ofertei 

Obligatoriu 

4 Lipsa restanțelor față de impozite, 
taxe, contribuții etc. 

Declarația pe propria răspundere la 
depunerea ofertei. 
Certificatul de la SFS la solicitarea 
EC la evaluarea ofertei. 

Obligatoriu 
 
 

5 OE să nu se afle în proces de 
insolvabilitate. 

Declarația pe propria răspundere la 
depunerea ofertei. 

Obligatoriu 

6 OE să nu fie inclus în Lista de 
interdicţie a operatorilor economici 

Declarația pe propria răspundere la 
depunerea ofertei. 

Obligatoriu 

7 OE să asigure livrarea bunurilor 
conform graficului din Caietul de 
sarcini 

Declarația pe propria răspundere la 
depunerea ofertei. 
 

Obligatoriu 

8 Experiența similară în ultimii 3 ani de 
activitate. 
 

Declarația pe propria răspundere la 
depunerea ofertei. 
Copiile contractelor și/sau a 
actelor de recepție la solicitarea 
EC la evaluarea ofertei. 

Obligatoriu 

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii 
negociate), după caz: Nu este cazul  
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