
ANUNȚ DE PARTICIPARE  
 

 

privind achiziționarea Produselor petroliere (combustibili)   
                                                                                                   (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   

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 

Unit.de 
măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

 09100000-0 
Lotul 1. Produse petroliere (Combustibili) în localitățile situate pe teritoriul 
Republicii Moldova: mun.Chișinău, r.Hîncești, r.Ialoveni, r.Căușeni, 
r.Ștefan Vodă, r.Strășeni 

Poz.1 09132000-3 Benzină (Ai95) litri 6000 
-Cifra octanică: COR min.95; 
-aspect limpede și transparent; 
-SM SR EN 228. 

Poz.2 09134200-9 
Motorină 
(iarnă/vară) litri 14000 

-Aditivii din motorină nu trebuie să 
conţină  compuşi ai metalelor şi 
fosforului; 
-cifra cetanică, min.51,0; 
-punct de inflamabilitate, min.55°C; 
-densitate la 20°C, max.860,0 kg/m3;  
-viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s; 
-SM EN 590. 

Poz.3 09133000-0 Gaz petrolier 
lichefiat 

litri 4000 -EN 589. 

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

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru un 
singur lot (cu specificarea tuturor pozițiilor). 

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

12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Carburantul se livrează pe parcursul anului 2023 la 
stațiile de alimentare din localitățile mun.Chişinău, r.Hîncești, r.Ialoveni, r.Căușeni, r.Ștefan 
Vodă, r.Strășeni. Condițiile de livrare – conform Caietului de sarcini.  

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023 
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https://rotalingaz.md/
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14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): Nu  
           (indicați da sau nu) 

15. 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) 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 
acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

Nr. 
d/o 

Criteriile de calificare și de selecție 
(Descrierea criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1 Operatorul Economic (OE) să fie 
înregistrat în Republica Moldova 

Declarația pe propria răspundere (extras din 
formularul model Document Unic de Achiziții 
European (DUAE)) la depunerea ofertei – 
Original. 
 
Certificatul de înregistrare, la solicitarea Entității 
Contractante (EC) la evaluarea ofertei – Copie, 
confirmată prin aplicarea semnăturii OE. 

Obligatoriu 

2 OE să dețină dreptul de 
activitate/comercializare/funcționare 

Declarația pe propria răspundere (DUAE) la 
depunerea ofertei – Original. 
 
Licențele (și Anexele) privind comercializarea 
cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului 
lichefiat la stațiile de alimentare, la solicitarea 
EC la evaluarea ofertei – Copii, confirmate prin 
aplicarea semnăturii OE, valabile la data 
depunerii. 

Obligatoriu 

3 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 (DUAE) la 
depunerea ofertei – Original. 
 
Certificate, caziere judiciare sau alte documente 
echivalente emise de autorităţi competente din 
RM, la solicitarea EC la evaluarea ofertei – 
Originale, valabile la data depunerii. 

Obligatoriu 

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

Declarația pe propria răspundere (DUAE) la 
depunerea ofertei – Original. 
 
Certificat privind lipsa/prezența restanțelor față 
de bugetul public național, autentificat de 
Serviciul Fiscal de Stat al RM, la solicitarea EC 
la evaluarea ofertei – Original, valabil la data 
depunerii. 

Obligatoriu 
 
 

5 OE să nu se afle în proces de 
insolvabilitate. 

Declarația pe propria răspundere (DUAE) la 
depunerea ofertei – Original. 

Obligatoriu 

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

Declarația pe propria răspundere (DUAE) la 
depunerea ofertei – Original. 

Obligatoriu 

7 OE să dețină stații de alimentare la 
nivelul fiecăreia dintre 

Lista completă privind rețeaua de distribuție la 
nivelul fiecăreia dintre regiunile/localitățile 
menționate în documentația de atribuire, cu 

Obligatoriu 



regiunile/localitățile menționate în 
documentația de atribuire. 

indicarea adreselor acestora, la depunerea Ofertei 
– Original.  
Lista completă privind rețeaua de distribuție la 
nivelul țării, cu indicarea adreselor acestora, la 
depunerea Ofertei – Original. 

8 OE să confirme corespunderea 
bunurilor livrate la cerințele 
obligatorii stipulate în actele 
normative în vigoare 

Raport de inspecție în vederea confirmării 
corespunderii produselor inspectate la 
cerințe/standarde, la depunerea Ofertei – Copie, 
confirmată prin aplicarea semnăturii OE. 

Obligatoriu 

9 OE să dețină experiența similară în 
domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului, pe perioada 
ultimilor trei ani. 
 

Declarația pe propria răspundere (DUAE) la 
depunerea ofertei – Original. 
Declarația privind experiența similară în ultimii 
3 ani de activitate, la depunerea ofertei – 
Original. 
 
Contracte, facturi, acte de primire-predare, alte 
documente justificative ale experienței similare, 
la solicitarea EC la evaluarea ofertei – Copii, 
confirmate prin aplicarea semnăturii OE. 

Obligatoriu 

10 OE să dispună de un nivel minim de 
capacitate economică și/sau 
financiară, pentru îndeplinirea 
Contractului. 

Declarația pe propria răspundere (DUAE) la 
depunerea ofertei – Original. 
 
Raportul financiar (situația financiară pentru 
perioada de gestiune anterioară), avizat şi 
înregistrat de organele competente, la solicitarea 
EC la evaluarea ofertei – Copie, confirmat prin 
aplicarea semnăturii OE 

Obligatoriu 

 
17. Garanția pentru ofertă, după caz __Nu este cazul_, cuantumul__ Nu este cazul __. 

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz_ Nu este cazul _, cuantumul_ Nu este cazul__. 

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

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 
catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu este cazul 

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul 

22. Ofertele se prezintă în valuta: Lei moldovenești, cu 2 (două) cifre după virgulă. 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț, și 
corespunderea tuturor condițiilor/cerințelor din documentația de atribuire. 

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile 
lor (va fi calculat pe fiecare poziție separată din Lot):  

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea 
% 

1 Prețul unitar ofertat, care se va calcula astfel: 

Pu =
(M1 + M2 + ⋯+ M15)

15
−𝐷𝐷% 

Unde: 

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat; 

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea 
specificată în documentația de atribuire pentru prima zi; 

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea 
specificată în documentația de atribuire pentru a doua zi; 

60% 



M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea 
specificată în documentația de atribuire pentru a cincisprezecea zi; 

D% –reprezintă discount-ul aplicat. 

 

Algoritm de calcul: 

Pentru cel mai mic Preț unitar ofertat (Pu mic) se acordă – 60 puncte; 

Pentru un Preț unitar ofertat mai mare (Pu N) decât cel mai mic Preț unitar ofertat 
(Pu mic), se va acorda punctaj în felul următor: 

Punctaj (Preț) = (Pu mic / Pu N)*60 puncte. 

2 Valoarea discount-ului ofertat, care se va calcula astfel: 

                      V= D1...n / Dmax * 30, unde: 

V – valoarea discount-ului aplicat; 

Dmax - discount-ul maximal al Ofertei, lei; 

D1...n - discount-ul Ofertei ofertantului corespunzător, lei; 

30 – punctajul maxim al factorului de evaluare corespunzător. 

 

Algoritm de calcul: 

Pentru cel mai mare Discount ofertat (Dmax) se acordă – 30 puncte; 

Pentru un Discount ofertat mai mic (D1...n) decât cel mai mare Discount ofertat 
(Dmax), se va acorda punctaj în felul următor: 

Punctaj (V) = (D1...n / Dmax)*30 puncte. 

30% 

3 Prezența stațiilor de alimentare cu combustibil în localitățile/regiunile specificate 
în documentația de atribuire, care se va calcula astfel: 

                      S= N1...n / Nmax * 10, unde: 

S – punctaj atribuit pentru prezența stațiilor de alimentare cu combustibil în 
localitățile/regiunile specificate în documentația de atribuire; 

Nmax – numărul maximal al stațiilor de alimentare cu combustibil în 
localitățile/regiunile specificate în documentația de atribuire; 

N1...n – numărul stațiilor de alimentare cu combustibil ale ofertantului 
corespunzător în localitățile/regiunile specificate în documentația de atribuire; 

10 – punctajul maxim al factorului de evaluare corespunzător. 

 

Algoritm de calcul: 

Pentru cel mai mare Număr de stații deținute în localitățile/regiunile specificate 
în documentația de atribuire (Nmax) se acordă – 10 puncte; 

Pentru un număr de stații mai mic (N1...n) decât cel mai mare Număr de stații 
(Nmax), se va acorda punctaj în felul următor: 

Punctaj (S) = (N1...n / Nmax)*10 puncte. 

10% 

 

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

       Depunerea ofertelor: 

- până la: [ora exactă]_10-00_ 

- pe: [data]__ 10 ianuarie 2023__ 
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