
 

 

 

 

SRL „Rotalin Gaz Trading” 
MD-2012, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.V.Alecsandri, 50 

Comisia de achiziții 
Tel. +37322-220-319, fax. +37322-220-319 

E-mail: info@altarisenergy.md, site: https://www.rotalingaz.md/ 

ANUNȚ (REPETAT) 
PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII DE ACHIZIȚII 

Licitația Nr.RGT-2M 

1. Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea resurselor tehnico de măsurare 
pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 

Cerințe față de lucrările executate: în conformitate cu Caietul de sarcini. 
Data-limită pentru prezentarea ofertelor: 01 decembrie 2021, până la 10:00 (ora 

locală). 
Tipul procedurii de achiziție: licitație deschisă. 
Data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse: 05 decembrie 2021, 11:00 (ora locală), 

pe adresa Beneficiarului. 
Durata contractului: Până la 31.12.2021 inclusiv. 
Informații suplimentare: Persoana de contact – Dmitri Cipișciuc, tel.: 069179946. 
Solicitările de clarificare a prevederilor documentației de concurs pot fi trimise în 

termen nu mai puțin de 5 zile până la termenul limită de depunere a ofertelor. 

 

2. Informații juridice, economice, financiare și tehnice: 
2.1. Condiții de participare: 
a) nu este în incapacitate de plată sau insolvabilitate, să nu se afle în proces de 

lichidare, bunurile nu trebuie să fie sechestrate, activitatea economică nu trebuie să fie 
suspendată; 

b) să-și îndeplinească obligațiile privind plata impozitelor la bugetele de toate 
nivelurile și plăți obligatorii la fondurile guvernamentale; 

c) să aibă actele necesare permisive (licențele, de acreditare, de atestare etc.) 
pentru practicarea acestui tip de activitate și personal calificat; 

2.2. Oferta trebuie să fie pregătită conform cerințelor secțiunii 4 “prezentarea 
ofertelor” compartimentul V Regulamentului privind procedurile de achiziții, aprobat 
de ANRE (plasat pe pagina web a SRL „Rotalin Gaz Trading” - compartimentul 
«achiziții»), și exact: 

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

b) trebuie să fie pregătită clar, fără corectări, cu indicarea numărului de ieșire și 
data, cu semnătura persoanei responsabile; 

c) trebuie să fie tipărită sau scrisă cu cerneală. Dacă există modificări, este necesar 
să fie și semnătura persoanei împuternicite pe fiecare pagină, pe care au fost introduse 
modificări; 



 

 

 

d) trebuie să fie prezentată în termenul limită, stabilit în anunțul de achiziții; 

e) plicul trebuie să fie opac, sigilat și etichetat cu adresa operatorului economic și 
beneficiarului, cu indicarea denumirii și numărului licitației; 

f) trebuie să conțină caracter ce nu permite discuții și obligatoriu din punct de 
vedere a conținutului pentru toată perioada de valabilitate, stabilită de beneficiar, și trebuie 
să fie semnată sub răspundere proprie de către operator economic sau persoane, 
împuternicite în mod legal. 

2.3. Condiții referitor la contract (principalele condiții tehnice, financiare și 
modalitățile de plată); 

a) termeni de executare a lucrărilor - 2021; 
b) achitarea - în termen de 20 zile lucrătoare după prezentarea facturii fiscale; 
c) termenul încheierii contractului - nu mai mult de 10 zile calendaristice de la 

data expedierii contractului câștigătorului sau a anunțului de atribuire a contractului; 

 

3. Criteriile de calificare a ofertelor: 
a) respectarea de către operatorii economici a formalităților la prezentarea ofertelor 

(termenul depunerii, cerințele pentru pregătire, semnătura și integritatea plicului sigilat); 
b) existența documentelor care trebuie să însoțească oferta în conformitate cu 

documentația pentru licitație. 

 

4. Criteriile de evaluare a ofertelor: 
4.1. Criteriile Regulamentului. 
Operatorul economic poate fi exclus de la participarea în procesul de achiziții publice 

în cazul în care s-a constatat că acesta: 
a) se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de 

judecată, sau în orice altă situație similară. 
b) comunică informații false în materialele prezentate. 
4.2. Pentru evaluarea ofertelor se adoptă un număr maxim total de puncte - 100. 

Criteriul cel mai mic preț al ofertei. 

Calcularea valorii ofertelor se va efectua după formula: 
V=Cmin/Cl...n x 100 
unde, 
V - evaluarea prețului ofertei, punctelor; 
Cmin- prețul cel mai mic al ofertei, lei; 
Ci...n- prețul ofertei a ofertantului respectiv, lei; 
100 - numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei; 

 

5. Lista documentelor, prezentate în ofertă. 
5.1. Oferta comercială (oferta, conform modelului anexa nr. 6 la Regulamentul 

privind procedurile de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor). 
5.2. Extras din Registrul de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor 

individuali, care să reflecte situația la zi de depunere a ofertei, prezentată pe propria 
răspundere. 

5.3. Informația generală (conform modelului anexa nr. 7 la Regulamentul cu privire 
la procedurile de achiziții). 

5.4. Informația despre experiența similară în ultimii trei ani de activitate (conform 
modelului anexa nr. 8 la Regulamentul cu privire la procedurile de achiziții). 



 

 

 

5.5. Declarație de conformitate cu criteriile de selecție (conform modelului din 
anexa nr. 9 la Regulamentul cu privire la procedurile de achiziții) 

5.6. Copia certificatului a subiectului plătitor TVA. 
5.7. Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor față de buget, eliberat nu mai 

mult de 30 de zile înainte de depunerea ofertei. 
5.8. Copia licenței pentru dreptul de a desfășura genurile de activitate licențiate, de 

acreditare, de certificare etc. 
 

 

7. Persoane de contact: 
Secretarul comisiei de achiziții –  tel.: 069179946, 
 e-mail: dumitru.cipisciuc@altarisenergy.md 
Director tehnic – Vladimir Eșanu, tel.:069400058, e-mail: 

vladimir.esanu@altarisenergy.md 



CAIET DE SARCINI (REPETAT) 

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri 

21.01.2021         mun. Chișinău 

1. Autoritatea contractantă „Rotalin Gaz Trading SRL” 
2. Organizatorul procedurii de achiziție Rotalin Gaz Trading „SRL” 
3. Obiectul achiziției „Achiziționarea resurselor tehnico – materiale pentru întreținerea 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale” 
4. Întregul obiectiv de investiție: „Achiziționarea resurselor tehnico – materiale pentru 

întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” 
5. Scopul achiziției: Întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
6.  Informația financiară: Sursa de finanțare – privată, proprie 
7.  Termenul și condițiile de livrare a materialelor – la solicitarea autorității contractante 
8. Modul de prezentare a ofertelor: 

1) Oferta va fi depusă de conducătorul/reprezentantul legal al operatorului economic sau 
împuternicitul acestuia, la sediul beneficiarului ROTALIN GAZ TRADING SRL, adresa: str. Vasile 
Alecsandri 50, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2004, însoțită de toate documentele de 
calificare prevăzute în anunțul de inițiere/documentația de atribuire. 

Ofertele vor fi depuse de către operatorii economici care au intrat în posesia documentației 
de atribuire, în plic/colet sigilat. 

2) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE: 
În propunerea tehnică operatorul economic va asigura nivelul minim al calității 

materialelor stabilit de actele normative în vigoare în vederea întreținerii sistemelor de alimentare 
cu gaze naturale. 

3) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE: 
 În propunerea financiară, operatorul economic va evidenţia următoarele informaţii: 

- Prețul unitar pentru fiecare produs – cu TVA. Prețul propus trebuie să fie fix pe toată 
perioada de executare a contractului. Volumul și prețul lucrărilor care nu au fost luate în considerație 
de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către autoritatea contractantă. 

9. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 05 februarie 2021, orele 11:00. 
10. Oferta se prezintă până la data de 05 februarie 2021, orele 10:00 pe adresa ROTALIN 

GAZ TRADING SRL: str. Vasile Alecsandri 50, municipiul Chișinău MD-2004, Republica 
Moldova. 

11. Termenul de valabilitate al ofertei nu trebuie să fie mai mic de 30 zile; în cazul 
nespecificării termenului de valabilitate în Ofertă, aceasta se consideră valabilă pe o perioadă 
nedeterminată. 

12. Ofertele pot fi primite nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. 
13. Participanții asigură livrarea materialelor în conformitate cu cerințele legislației în 

vigoare. 
14. Oferta câștigătoare se va evalua conform criteriului: 
-  Cel mai mic preț ofertat. 
Determinarea „celui mai mic preț ofertat” se va evalua ținând cont de volumele necesare 

autorității contractante, per Ofertă în general. 
15. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare: --- 
16. Condițiile de contractare: 
- contractul se încheie între autoritatea contractantă și ofertantul câștigător în cel mai restrâns 
termen, dar care nu va depăși 10 zile din momentul determinării ofertei câștigătoare; 
- termeni de executare a lucrărilor – 2021, la solicitarea autorității contractante; 
- achitarea – în termen de 20 zile lucrătoare după prezentarea facturii fiscale. 
 



17. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți: 

- Oferta comercială (oferta, conform modelului anexa nr.6 la Regulamentul privind 
procedurile de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor). 

- Extras din Registrul de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, care 
să reflecte situația la zi de depunere a ofertei, prezentată pe propria răspundere. 

- Informația generală (conform modelului anexa nr.7 la Regulamentul cu privire la 
procedurile de achiziții). 

- Informația despre experiența similară în ultimii trei ani de activitate (conform modelului 
anexa nr.8 la Regulamentul cu privire la procedurile de achiziții). 

- Declarație de conformitate cu criteriile de selecție (conform modelului din anexa nr.9 la 
Regulamentul cu privire la procedurile de achiziții) 

- Copia certificatului subiectului plătitor TVA. 
- Copia licenței pentru dreptul de a desfășura genurile de activitate licențiate, de 

acreditare, de certificare etc. (autorizație pentru desfășurarea comerțului) 
- Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor față de buget, eliberat nu mai mult de 

30 de zile înainte de depunerea ofertei. 
 

18. Relații de contact: 
 
Nume și prenume: EȘANU VLADIMIR 
E-mail: vladimir.esanu@altarisenergy.md 
Număr de telefon: + 373 694 00 058 
 
 
E-mail: dumitru.cipisciuc@altarisenergy.md 
Număr de telefon: + 373 69179946 

 

 

 



№ Denumirea
Un. de 
măsură

Preț cu TVA, 
lei

1 traductor de presiune absoluta calibrate rate 10 bar (DRUCK 
 PDCR 143-800 150 psi A 6-15 V d.c.) 1

2 traductor de temperatura PT 100 diapazon de la  -40 pina  la - / 
+50 (KEMA 99AATEX8715 /Ex II 2Gumax 2,75 Transmitter55V
I max 2,0mA ) 1

3 traductor de presiune excesiva marca D-82234 Wessling Smart Familybar)
 HART (stat pressure250 bar /3051 :  СD3 A225A 1A /calibrated 2
0-630 mbar/span 0-25/2480 mbar /range limits  -2480/+2480 m

4
Telemetrie cu canal de transmitere RS 232/485 , GPRS/GSM 
continue in online   1

FORMULAR OFERTA
Concurs pentru achiziționarea resurselor tehnico-materiale, necesare pentru

întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (a.2021)
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