
 

 Aprobat: 

Director SRL «Chișinău-gaz» 

_____________ Oleg TETEREA 

«_____» _____________________ 

 

ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA PROCEDURII DE ACHIZIŢII 

Tema: Achiziția serviciilor de deservire și reparare a mijloacelor de transport 

Nr. CG-S-04/22 

 

 1. Beneficiarul: SRL „Chișinău-gaz” situată pe adresa: str. Albișoara 38, mun. Chișinău, R. 

Moldova, MD-2005, tel: 022-578-702, email: ion.lisa@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md.  

 2. Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a 

mijloacelor de transport ale întreprinderii. 

 a) Tipul contractului de achiziții: Contract de achiziții de servicii. 

 b) CPV: - 50100000-6; 

 c) Locul livrării serviciilor: în raza mun. Chișinău; 

 d) Descrierea generală a serviciilor – conform Caietului de sarcini: 

 Informații privind obținerea caietului de sarcini: Caietul de sarcini și Documentația de atribuire vor 

fi publicate pe www.chisinaugaz.md rubrica Transparență / Achiziții, se anexează.  

 Urmăriți pagina web a întreprinderii: www.chisinaugaz.md. 

 e) Cerințe față de operatorii economici: Să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată, 

să nu se afle în proces de lichidare, să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților, să nu-i fie stopată 

activitatea; sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate 

obligațiile financiare față de fondurile de stat; să dispună de toate documentele de permisie necesare 

(licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate, de dotarea tehnică necesară 

cât și de cadre calificate. 

 Ofertele operatorilor economici, incluși în lista de interdicție elaborată de Agenția Achiziții Publice, 

nu se admit pentru participare la procedura de achiziție.   

 Ofertele trebuie să fie prezentate în plicuri netransparente, sigilate și marcate cu adresa operatorului 

economic, a beneficiarului, tema concursului, cât și numărul concursului, și depuse la adresa 

Beneficiarului: str. Albișoara 38, mun. Chișinău, R. Moldova, MD-2005, operatorii economici pot să 

prezinte oferte și prin email: ion.lisa@chisinaugaz.md.  

În acest caz beneficiarul, la data primirii ofertei, înregistrează oferta în Registrul ofertelor de achiziții.   

  f) Tipul procedurii: Concurs de tip deschis. 

 g) Criteriile de calificare: 

* Oferta trebuie sa fie prezentată în plic netransparent și să fie însoțită de documentația de atribuție. 

* Oferta să fie prezentată obligatoriu conform cerințelor indicate în caietul de sarcini și să corespundă în 

totalitate cerințelor tehnice. În caz contrar oferta va fi descalificată; 

* Întocmită clar, fără corectări, cu indicarea numărului și datei de ieșire, cu semnătura persoanei 

responsabile și ștampila operatorului economic; 

* Să aibă caracter indiscutabil și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de către beneficiar şi urmează a fi semnată, pe propria răspundere, de către operatorul 

economic sau de către o persoană legal împuternicită; 

* Tipărită sau scrisă cu cerneală neiradiabilă; 

* Să fie prezentată în termenul stabilit în anunțul de achiziții; 

* Se fie prezentate în limba de stat cu specificarea clară a parametrilor. 
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 h) Data  limită a prezentării ofertelor:  ”27” ianuarie 2022 ora 11:00. 

 i) Data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse: ”27” ianuarie 2022 ora 11:00, str. Albișoara 38, 

mun. Chișinău, R. Moldova. 

 j) Descrierea contractului: Data începerii va fi considerată data semnării contractului de 

achiziționare de serviciilor de ambele părți și va fi valabil pe perioada unui an din momentul semnării 

acestuia.  

 k) Informații suplimentare: Informația cu referire la documentația de achiziții se găsește pe site-ul 

oficial al SRL „Chișinău-gaz”, www.chisinaugaz.md, compartimentul ”Transparență”. 

 În cazul întrebărilor suplimentare cu referire la documentația de achiziții, caietul de sarcini cât și 

cerințele tehnice - persoana de contact: Lisa Ion, tel: 022-578-702, email: ion.lisa@chisinaugaz.md 

 3. Informații juridice, economice, financiare și tehnice, după cum urmează: 

 a) Condiții referitoare la contract:  

 Termenul de semnare a contractului – în termen de maxim 20 zile calendaristice din data remiterii 

în adresa operatorului economic câștigător, a contractului sau a notificării de atribuire a 

contractului; 

 Achitarea – Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data 

recepționării facturii fiscale de către Beneficiar; 

 Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor 

contractuale, Executantul: compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.  

Achită Beneficiarului o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru 

fiecare zi de întârziere. 

 Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională 

a Moldovei în ziua efectuării operațiunii bancare. 

  b) Criterii de calificare, de evaluare a ofertelor: Cea mai avantajoasă, din punct de vedere 

economic – cel mai mic preț cu respectarea cerințelor de calificare. Prețurile vor fi finale și vor cuprinde 

toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau 

furnizare a acestora, alte costuri necesare pentru livrarea/achiziționarea serviciilor). Calitatea serviciilor 

livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. 

 c) Altă informație relevantă:  -; 

4. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  

a) Ofertele alternative: pentru concursul de tip deschis ”Achiziția serviciilor de deservire și reparare a 

mijloacelor de transport” -  nu se admit. 

Nota: SRL „Chișinău-gaz”, își rezervă dreptul de anulare concursului de achiziții din careva motive. 

Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de 

participanții la procedura de achiziție. 

 

Președintele Grupului de lucru                            Lisa I. 

              Secretarul Grupului                                                           Mutruc R. 

              Membrii Grupului                                                              Cernei C. 

                                                                                                            Stețco C. 

                                                                                                            Răsoi V. 

                    Calașnic N.         

                    Malțev D. 
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Aprobat: 

Director SRL «Chișinău-gaz» 

_____________ Oleg TETEREA 

«_____» _____________________ 

 

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 

PROCEDURA DE ACHIZIŢII 

Achiziția serviciilor de deservire și reparare a mijloacelor de transport  

Nr. CG-S-04/22 

 

 1. Beneficiarul: SRL „Chișinău-gaz” situată pe adresa: str. Albișoara 38, mun. Chișinău, R. 

Moldova, MD-2005, tel: 022-578-702, email: ion.lisa@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md.  

 2. Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea serviciilor de deservire și reparare a 

mijloacelor de transport.  

 a)Tipul contractului de achiziții: Contract de achiziții de servicii. 

 b)Locul livrării serviciilor: în raza mun. Chișinău; 

 c)Descrierea serviciilor, caiet de sarcini:  

 

Nr. Denumirea serviciilor Cant. 

1 Reglarea unghilor 1 

2 Șlefuire bloc 1 

3 Șlefuire Arbore cotit 1 

4 Reparare și șlefuire bloc 1 

5 Schimbare parbriz  1 

6 Reparație torsion 1 

7 Schimbare bloc electronic direcție gaze 1 

8 Diagnostică sistem gaze și reglare 1 

9 Schimbare pompă combustibil 1 

10 Sondă lambda 1 

11 Schimbare reductor sistem gaze 1 

12 Schimbare injectoare gaze 1 

13 Schimbare bucșe față 1 

14 Schimbare bucșe spate 1 

15 Reparație, alimentare conditioner 1 

16 Schimbare disc frână 1 

17 Schimbare amortizator 1 

18 Schimbare tobă frînă 1 

19 Schimbare bucșă stabilizator 1 

20 Schimbare plăcuțe de frână  1 

21 Schimbare rulmenți butuc față, spate 1 

22 Schimbare rulment ax cardanic 1 

23 Schimbare bujii 1 

24 Schimbare tijă direcție 1 

25 Schimbare filtru aer motor, salon 1 

26 Schimbare filtru ulei, combustibil 1 

27 Schimbare pivot articulație 1 

28 Reparația cutie de viteze 1 

29 Reparația ambreiaj 1 
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30 Reparația punte față, spate 1 

31 
Reparația sistemului electric și 

electronic 
1 

32 
Reparația pompei de injecție 

combustibil 
1 

33 Reparația sistemului de injecție 1 

34 Reparația sistemului centralizat, lacăte 1 

35 Reparația sistemului de răcire 1 

36 Reparația caroserie, salon 1 

37 Reparația sistemului de frînare 1 

 

        

Denumirea generală a modelelor: Dacia Logan, Citroen Berlingo, Mercedes 208D, Opel Vivaro, Skoda 

Octavia, Volkswagen Transporter și Mitsubishi L200 ș.a.. și lista mijloacelor de transport propuse spre 

acordarea serviciilor obiectului achiziției: 

п/п 
Model (Марка и 

модель) 

Anul 

producerii 
п/п 

Model (Марка и 

модель) 

Anul 

producerii 
п/п 

Model (Марка и 

модель) 

Anul 

producerii 

1 Citroen Berlingo 2008  41 Opel Vivaro 2012  81 UАZ-39094 2008  

2 Citroen Berlingo 2008 42 Opel Vivaro  2014 82 UАZ-39094 2008 
3 Citroen Berlingo 2008 43 Skoda  2006 83 UАZ-39094 2008 
4 Citroen Berlingo 2008 44 Skoda  2007 84 UАZ-39099 2014  

5 Citroen Berlingo 2008 45 Skoda  2011 85 UАZ-396259 2005  

6 Citroen Berlingo 2008 46 Skoda SUPERB  2017 86 UАZ-396259 2005 
7 Citroen Berlingo 2008 47 UAZ 3909 1997  87 UАZ-396292 2005 
8 Citroen Nemo 2010  48 UAZ39099  1998 88 UАZ-396292 2005 
9 Citroen Nemo 2010 49 UAZ39099  1997 89 UАZ-PATRIOT 2010  

10 Citroen Nemo 2010 50 UAZ39099  1998 90 UАZ-PATRIOT 2012 

11 Citroen Nemo 2010 51 UАZ-31514  1996 91 Volkswaghen T6 2015  

12 Cukurova 880  2013 52 UАZ-3909  2003 92 VW LT 35  2006 

13 DACIA Dokker  2013 53 UАZ-3909  2003 93 VW T5  2010 

14 DACIA Dokker  2020 54 UАZ-3909  2004 94 VАZ-212140  2011 

15 Dacia Duster  2014 55 UАZ-3909  2003 95 ZIL-431412  1989 

16 Dacia Duster  2014 56 UАZ-3909  1997 96 ZIL-431810  1992 

17 Dacia Logan  2010 57 UАZ-3909  1998 97 ZIL-4502  1990 

18 Dacia Logan  2010 58 UАZ-3909  2003       

19 Dacia Logan  2011 59 UАZ-3909  2004       

20 Dacia Logan  2011 60 UАZ-3909  2003       

21 Dacia Logan  2011 61 UАZ-3909  2004       

22 Dacia Logan  2011 62 UАZ-3909  2003       

23 FIAT Ducato  2017 63 UАZ-3909  2003       

24 GАZ-22171  2000 64 UАZ-390902 2004        

25 GАZ-3307  1998 65 UАZ-39092  2003       

26 GАZ-3307  1998 66 UАZ-39094 2010       

27 Iveco Daily  2006 67 UАZ-39094  2001       

28 IVECO ML 180 E30  2007 68 UАZ-39094  2001       

29 Mercedes  211  2005 69 UАZ-39094  2001       

30 Mercedes 412  1997 70 UАZ-39094  2003       

31 Mercedes Vario  2006 71 UАZ-39094  2003       

32 Mercedes Vario  2005 72 UАZ-39094  2004       

33 Mercedes Vario  2006 73 UАZ-39094  2003       

34 Mercedes-208D  1998 74 UАZ-39094  2003       

35 Mercedes-208D  1998 75 UАZ-39094  2004       

36 Mercedes-208D  1997 76 UАZ-39094  2004       

37 Mercedes-208D  1998 77 UАZ-39094  2003       

38 Mitsubishi L200  2018 78 UАZ-39094  2003       

39 Mitsubishi L200  2020 79 UАZ-39094  2003       

40 Mitsubishi L200  2020 80 UАZ-39094  2003       



 

  

 d) Condiții de participare, cerințe față de furnizori și lista documentelor necesare de prezentat:  

 Oferta - conform Anexei nr. 2 la Regulamentul intern privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii 

în cadrul SRL ”Chișinău-gaz”; 

 informația generală - conform Anexei nr. 3 la Regulamentul intern privind achiziția de bunuri, 

lucrări și servicii în cadrul SRL ”Chișinău-gaz”; 

 experiența similară în ultimii 3 ani de activitate - conform Anexei nr. 3 la Regulamentul intern 

privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii în cadrul SRL ”Chișinău-gaz”; 

 Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al 

persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură și ștampilă; 

 Efectuarea sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa 

datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată 

se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md;  

 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat 

în ultimii 3 ani: 

- 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 sau 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; 

 e) Descrierea contractului: Data începerii va fi considerată data semnării contractului de 

achiziționare de servicii de ambele părți și va fi valabil pe perioada unui an din momentul semnării 

acestuia.  

 f) Informații suplimentare: Informația cu referire la documentația de achiziții se găsește pe site-ul 

oficial al SRL „Chișinău-gaz”, www.chisinaugaz.md, compartimentul ”Transparență”. 

 În cazul întrebărilor suplimentare cu referire la documentația de achiziții, caietul de sarcini cât și 

cerințele tehnice - persoana de contact: Lisa Ion, tel: 022-578-702, email: ion.lisa@chisinaugaz.md 

 3. Informații juridice, economice, financiare și tehnice, după cum urmează: 

 a) Condiții referitoare la contract:  

 Termenul de semnare a contractului – în termen de maxim 20 zile calendaristice din data remiterii 

în adresa operatorului economic câștigător, a contractului sau a notificării de atribuire a 

contractului; 

 Achitarea – Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data 

recepționării facturii fiscale de către Beneficiar; 

 Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor 

contractuale, Executantul: compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.  

Achită Beneficiarului o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru 

fiecare zi de întârziere. 

 Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională 

a Moldovei în ziua efectuării operațiunii bancare. 

 b) Criterii de calificare, de evaluare a ofertelor: Cea mai avantajoasă, din punct de vedere economic 

– cel mai mic preț cu respectarea cerințelor de calificare. Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele 

(cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a 

acestora, alte costuri necesare pentru livrarea/achiziționarea serviciilor). Calitatea serviciilor livrate 

trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. 

 c) Altă informație relevantă:  -; 
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4. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  

a) Ofertele alternative: pentru concursul de tip deschis ”Achiziția serviciilor de deservire și reparare a 

mijloacelor de transport” -  nu se admit. 

Nota: SRL „Chișinău-gaz”, își rezervă dreptul de anulare concursului de achiziții din careva motive. 

Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de 

participanții la procedura de achiziție. 

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                            Lisa I. 

              Secretarul Grupului                                                           Mutruc R. 

              Membrii Grupului                                                              Cernei C. 

                                                                                                            Stețco C. 

                                                                                                            Răsoi V. 

                    Calașnic N.         

                    Malțev D. 

Responsabil de executarea contractului    Prisăcari A. 

 

 

 

  


