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ANUNȚ DE PARTICIPARE  

privind achiziționarea lucrărilor de gazificare a orașului Biruința, r-l Sângerei 

 

Licitația nr. BL - G - 13/2022 

 

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Bălți-Gaz”; 

2. IDNO:  1002602005994; 

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43; 

4. Numărul de telefon/fax: +373 231 52 101; 

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: office@balti-gaz.md 

6. Tipul procedurii de achiziții: licitație deschisă (în conformitate cu Regulamentul de 

achiziții de bunuri, lucrări și servicii SRL «Bălți-Gaz»); 

7. Adresa de e-mail sau de internet, persoana de contact de la care se va putea obține 

accesul la documentația de atribuire: Persoana de contact – Iana Ciocati, tel.: 

023152111, E-mail: Iana.Ciocati@balti-gaz.md); 

8. Obiectul contractului de achiziție: achiziția lucrărilor de gazificare a orașului 

Biruința, r-l Sângerei.  

➢ Cerințele de bază: Lungimea – 1,856 km, gazoduct de presiune medie – 0,660 km, 

gazoduct de presiune joasă – 1,196 km, PRG – 1 buc. 

➢ Cod CPV:45231220-3, construcția gazoductelor (sau CPV:45231220-0 construcția 

conductelor pentru furnizare de gaze).  

➢ Cerințe față de lucrări executate: în conformitate cu Caietul de sarcini, ofertantul 

poate să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit.  

9. Data-limită pentru prezentarea ofertelor: 28 aprilie 2022, până la 12:00 (ora locală) 

pe adresa Beneficiarului. 

10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor:  28 aprilie 2022, 14:00 (ora locală), pe adresa 

Beneficiarului. 

11. Criteriile de calificare și de selecție: criteriile privind eligibilitatea operatorilor 

economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție, nivelul 

minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, informațiile solicitate 

(documentație):  

➢ Oferta: 

• Cerere de participare conform - Anexa nr. 1, semnat și stampilat de către 

operatorul economic. 

• Oferta - Anexa nr. 2, semnat și stampilat de către operatorul economic. 

• Cerințele și procedura de depunere a ofertelor: 

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

b) trebuie să fie pregătită clar, fără corectări, cu indicarea numărului de ieșire și 

data, sub semnătura persoanei responsabile; 
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c) trebuie să fie tipărită. 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 pentru achiziții; 

e) plicul trebuie să fie opac, sigilat și etichetat cu denumirea operatorului 

economic, adresa lui, numărul de contact și adresa electronică persoanei de contact, la 

fel și cu indicarea beneficiarului, denumirii și numărului procedurii de achiziție. Este 

permisă depunerea ofertei sub responsabilitatea operatorului economic la adresa 

electronică a Beneficiarului office@balti-gaz.md, în format electronic (scanat), sau o 

semnătură electronică trebuie aplicată pe documentele prezentate; 

f) trebuie să conțină caracter ce nu permite discuții și obligatoriu din punct de 

vedere a conținutului pentru toată perioada de valabilitate, stabilit de beneficiar, și 

trebuie să fie semnată sub responsabilitate proprie de către conducătorul operatorului 

economic sau persoanei, autorizate în mod legal (conform procurii) 

• Devizele de cheltuieli (formularul F3, F5, F7) conform volumelor de lucrări din 

caiet de sarcini, semnat și ștampilat de ofertant. Se prezintă pe fiecare obiect 

separat. 

➢ Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: 

• Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către operatorul economic, 

(conform modelului Anexa nr. 3) 

➢ Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: 

• Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Extras 

din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură; 

• Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat 

prin semnătură (conform Anexa nr. 4) 

➢ Demonstrarea capacității economice financiare: 

• Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat 

de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin 

aplicarea semnăturii;  

• Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021,înregistrat la Biroul 

Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; 

• Experiența similară în ultimii trei ani, (conform Anexa nr. 5), operatorul economic 

va demonstra experiența în domeniul de activitate: 

- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare cu cele ce fac 

obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea 

viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de 

activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; 

• Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea 

estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele 

financiare prezentate; 

➢ Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: 

• Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a contractului - conform Anexa nr. 6 - semnat și ștampilat; 

mailto:office@balti-gaz.md
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• Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 

contractului - conform Anexa nr. 7 - semnat și ștampilat; 

➢ Asigurarea standardelor calității: 

• Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor - termen minim 24 de luni din 

data dării în exploatare; 

➢ Condiții de plată: 

• Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen până la 90 de zile 

din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite 

nu mai des de o dată în lună; 

➢ Garanția de bună execuție  5% din valoarea contractului: 

• Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se 

deservește  ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de 

valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul 

autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, 

confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu 

semnarea contractului). 

• Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1002602005994, cod 

TVA 1201267, cod IBAN MD83VI022510100000016MDL, deschis la B.C. 

”Victoriabank” S.A., fil. 1 Bălți, codul băncii VICBMD2X740, Beneficiar SRL ”Bălți-

Gaz”. 

12.  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut 

cu corespunderea tuturor cerințelor de calificare, în conformitate cu  algoritmul de 

calcul a ponderii relative care se acordă fiecărui factor de evaluare, după cum urmează: 

Se adoptă un număr maxim total de puncte – 100, care se distribuie după criterii în 

următoarele valori: 

12.1. 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).   

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

Calcularea valorii ofertelor se va efectua după formula: 

V=Cmin/C1…n х 80 

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. 

13.  Operatorul economic poate fi exclus de la participarea în procesul de achiziție în 

cazul în care s-a constatat că acesta: 



4 

 

•  se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de 

judecată, sau  în orice altă situație similară; 

• comunică informații false în materialele prezentate; 

• Ofertele operatorilor economici, incluși în lista de interdicție elaborată de Agenția 

Achiziții Publice, nu se admit pentru participare la procedura de achiziție.   

14. Ofertele alternative nu sunt acceptate. 

15. Persoana de contact: 

• Secretarul Grupului de lucru – Anna Mihailevscaia, tel.: 0 231 52-131, E-mail: 

Anna.Mihailevscaia@balti-gaz.md. 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                        Nelea ROȘCINA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Membrii Grupului de lucru:   

                                                          

Leonid Dragan, Șef secție economie                                               ______________/semnătura 

Alina Babii, specialist, secţie aprovizionare tehnico-materială        ______________/ semnătura 

Elena Panenco, Contabil șef                                                           ______________/ semnătura 

Anna-Maria Mihailevscaia, Şef secţie juridică (secretar)               _____________ /semnătura 
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Anexa nr. 1 

la anunț de participare 
 

 
 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către___________________________________________________________________                                                    

(denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 

Stimați domni, 

Ca urmare a anunțului privind inițierea procedurii de achiziții apărut pe pagina electronică 

a întreprinderii DVS,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea 

obiectului),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am 

luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  

prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la 

documentația de atribuire.  

 

Data completării . . . . . . . . . . . . .  

Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 2 

la anunț de participare 
__________________________________ 

( Denumirea operatorului economic) 

adresa completă______________________________  

tel, fax, e-mail _____________________________________  

 

OFERTĂ 

Către___________________________________________________________________________ 
                   denumirea beneficiarului și adresa completă  

 

Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 
                             (denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar) 

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și 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 achiziții este: 

_____________________________________________________________lei, fără TVA 

                                         (suma în litere și în cifre) 

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei, 
(suma în litere și în cifre) 

TOTAL _...............................................................................................................................lei cu TVA                                                                                                          

III. Termeni de plata:___________________________ 

 

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile 

 

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 

defecțiunilor)_________________________________________________________ 

  

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile 

 

 

 

Data completării:_______________________________________________________________ 
                  (Numele, prenumele  și funcția  persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic ):   
 

_______________________  

(semnătura) și L.Ş. 
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    Anexa nr. 3 

la anunț de participare 

  
 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

1.Subsemnatul, 
__________________________________________________________________________________ 

               (numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic) 

____________________________________________________________________________  
                        Denumirea  și adresa operatorului economic 

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt 

corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al 

confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații 

suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele 

de care dispunem.  

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de_______________________________ 
                                                                                        (se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:_______________ 

 

Semnătura, LŞ 

 

Data completării: _______ 
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Anexa nr. 4 

la anunț de participare 

 
 

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. Licențe în domeniu (certificate, autorizații)_____________________________________ 
                                                                            (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,  

___________________________________________________________________________ 
 durata de valabilitate). 

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componență:____________________________________  
                                                                                                                       (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 și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 

 
Semnătura, L.Ş. 

 

 

 

___________ 
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Anexa nr. 5 

la anunț de participare 

 

   
_____________________________________ 

( 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 contractele  

_________________________________________________________________________ 
similare şi de indicat adresa acestora) 

_________________________________________________________________________ 

4. Calitatea în care a participat la executarea 

contractelor______________________________________________________________________ 
                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare 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 soluționare: 

______________________________________________________________________________ 

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 inițial semnate (de indicat) 

______________________________________________________________________________ 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepție față 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. 
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                                                                                         Anexa nr. 6 

la anunț de participare 
 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, 

echipamente, mijloace de transport, baze de 

producție (ateliere, depozite, spatii de cazare) și 

laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru 

prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor 

pe care el urmează să le adopte 

Unitatea de 

măsură 

(bucăți și 

seturi) 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de la 

terți sau din 

alte surse 

0                              1 2 3 4 

1

1.     

2

2.     

3

3.     

. 
    

     

n 
    

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcția în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei: _________________________________ 
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Anexa nr. 7 

la anunț de participare 
 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcția 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea în  

munca de 

specialitate (ani) 

Numărul şi 

denumirea 

bunurilor/serviciilor 

similare 

livrate/prestate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului de 

atestare 

și data eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcția în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei: _________________________________ 
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