
SRL ,,Bălți – Gaz” 

MD-3121, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43 

Comisia de achiziții 

Tel. 0-231 5-21-01, fax. 0-231 6 – 33 – 55 

E-mail: office@balti-gaz.md, site: https://www.balti-gaz.md/ 

 

ANUNŢ 

PRIVIND INIŢIEREA PROCEDURII DE ACHIZIŢII 

Licitația Nr. BL – G -10/21 

 

1. Obiectul contractului de achiziție: Gazificarea s. Hiliuți, r-ul Rîșcani.  

 

CPV: 45231220-3, construcția gazoductelor. 

Cerințe față de lucrările prestate: Conform caietului de sarcini.  

Data-limită pentru prezentarea ofertelor: 24 martie 2021, până la 10:00 (ora locală). 

Tipul procedurii de achiziție: licitație deschisă. 

Data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse: 24 martie 2021, 14:00 (ora locală), pe 

adresa Beneficiarului. 

Durata contractului: pînă la 31.12.2021. 

Informații suplimentare: documentația de achiziții (caiet de sarcini) poate fi solicitat 

pe adresa: mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43, contra plata în suma 200 lei. Persoana de 

contact – Ciocati Iana, tel. 0 (231) 52-111. 

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) să nu fie 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 prezentată cu scrisoare de însoțire și trebuie să fie 

pregătită conform cerințelor secțiunii 4 “Prezentarea ofertelor” Capitolul V din 

Regulamentul privind procedurile de achiziții, aprobat de ANRE (plasat pe 

pagina web a S.R.L. ,,Bălți – Gaz” - compartimentul „Achiziții”), și anume: 

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; 
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f) trebuie să poartă un caracter indiscutabil 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 (conform procurei). 

2.3. Condiții referitor la contract (principalele condiții tehnice, financiare și 

modalitățile de plată); 

a) termeni de executare a lucrărilor – 2021, conform graficului, coordonat cu 

beneficiar, fiind parte integrantă a contractului; 

b) achitarea –avans nu mai mult de 20 %, restul conform proceselor-verbale de 

executarea a  lucrărilor în termen de 30 zile;  

c) cîștigătorul licitației pînă la încheierea contractului este obligat să prezinte 

beneficiarului asigurarea îndeplinirii contractului în calitate de garanția 

bancară sau a plății în contul beneficiarului în mărime de 5 % din suma 

contractului. 

d) termenul încheierii contractului – nu mai mult de 20 de 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, care se distribuie după criterii în următoarele valori: 

4.2.1. Criteriul de abilitate tehnică și profesională (punctaj 20 % din numărul total 

de puncte), inclusiv:  

a) echipament tehnic necesar pentru a îndeplini condițiile contractului (maximă 

de evaluare colegială – 5 % din numărul total de puncte); 

b) disponibilitate de angajați calificați (maximă de evaluare colegială – 5 % din 

numărul total de puncte); 

c) experiența operatorului economic în domeniul executării contractelor de 

achiziții similare (maximă de evaluare colegială – 10 % din numărul total de 

puncte).   

4.2.2. Criteriul cel mai mic preț a ofertei (punctaj – 80 %).  

Calcularea valorii ofertelor se va efectua după formula: 

V=Cmin/C1…n х 80-0,2A  



unde,  

V – evaluarea prețului ofertei, punctelor; 

Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; 

C1...n – prețul ofertei a ofertantului respectiv, lei; 

80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei; 

0,2 – coeficientul punctajului 1 % din mărimea avansului; 

A – mărimea avansului solicitat, %. 

5. Lista documentelor, prezentate în oferta. 

5.1. Oferta comercială (oferta, conform modelului anexa nr. 6 la Regulamentul 

privind procedurile de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor luînd în 

considerație caietul de sarcini (devizele locale forma nr.3,5,7 WinСмета) și 

graficul de realizare a lucrărilor) se depune în 2 exemplare, original şi copie, în 

plicuri diferite, sigilate, ștampilate, cu mențiuni respective.  Plicul cu 

"originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic 

adăugător.  

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 documentului care permite desfășurarea genurilor de activitate licențiate, 

de acreditare, de certificare etc. 

6. Ofertele alternative nu sunt acceptate. 

7. Persoane de contact: 

Secretarul comisiei de achiziții – Anna-Maria Mihailevscaia, tel.: 0231 5-21-31, 

е-mail: Anna.Mihailevscaia@balti-gaz.md 

 

 

Președintele comisiei de achiziții                      Curinnoi Victor Nicolai 
                                                                                              (numele, prenumele, patronimicul) 
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Anexa nr.6 

la Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, 
lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de 
licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, 

gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

aprobat prin Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017 

  
_______________________________ 
         (Denumirea operatorului economic) 
adresa completă__________________ 
tel, fax, e-mail ____________________ 
  

OFERTĂ 
 Către____________________________________________________________ 

denumirea beneficiarului şi adresa completă 
  

 Examinând documentaţia de achiziţie referitor la _________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) 

 
prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: 

  
I. Furnizarea (executarea, prestarea): 

1._______________________________________________________________ 

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preţ pe unitate, valoarea fără TVA) 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 
  
II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este : 

___________________________________________________________lei, fără TVA 
(suma în litere şi în cifre)                           

la care se adaugă TVA în sumă de_______________________________________lei, 

(suma în litere şi în cifre) 

         III. Condiții de plată: 
Mărimea avansului solicitat - __ % din suma valoarea ofertei, prelungirea termenului de 
achitare - __ zile de la data primirii marfei, recepționării lucrărilor/serviciilor executate. 
 
         IV. Oferirea angajamentelor de garanție (condiții și termeni de eliminare a 
defecțiunilor) 
____________________________________________________________ 
 
         V. Termenul de valabilitate a ofertei __ zile. 

 
Data completării: ________________________________ 
  
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate 
să reprezinte operatorul economic): _________________ 
 
 (semnătura)                                                                                       L.Ş. 

 
 
 



 Anexa nr.7 
la Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, 

lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de 
licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, 

gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

aprobat prin Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017 
  

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) şi L.Ş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 

Anexa nr.8 
la Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, 

lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de 
licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, 

gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

aprobat prin Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017 

  
_____________________________________ 
                    (denumirea operatorului economic) 
  

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

 1. Numărul de contracte similare, executate ________________________________ 
______________________________________________________________________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 
1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei; 
2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora_______________________________ 
______________________________________________________________________  

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractile 

 

___________________________________________________________________________ 
similare şi de indicat adresa acestora) 

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor _____________________ 
_________________________________________________________________________ (se 
notează opţiunea corespunzătoa de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare 
opţiune) 

- antreprenor sau antreprenor general; 
- antreprenor asociat; 
- subantreprenor. 

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,): 
a) contractată - ______________________________________________________ 
b) efectiv realizată - ___________________________________________________ 
c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) 

______________________________________________________________________ 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) 
______________________________________________________________________ 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de 
devizele de cheltuieli anexate la contracte:___________________________________ 
______________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: 
_________________________________________________________________ 

Data completării: ________________________________ 

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: 
__________________________________________________________ 
                ____________________ 

          (semnătura)                                            L.Ş. 

 
 
 

 



 Anexa nr.9 
la Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, 

lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de 
licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, 

gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

aprobat prin Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017 
  
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
  

 1.Subsemnatul, 
_____________________________________________________________________ 

(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic) 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Denumirea şi adresa operatorului economic 
 

declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt 
corecte şi înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al 
confirmării informaţiei şi a documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare 
privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care 
dispunem. 

  
2. Prezenta declaraţie este valabilă până la data 

de____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
  
 
Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului 
operatorului 

economic:_________________________________________________ 
 
Data completării: ____________________ 
 
 
 
_____________ 
    Semnătura                                                                               LŞ 
  

 

 


