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Aprobat: 

Director SRL «Chișinău-gaz» 

_____________ Oleg TETEREA 

«_____» _____________________ 

 

ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA PROCEDURII DE ACHIZIŢII 

Tema: Achiziționarea instrumentelor 

 

 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 instrumentelor. 

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

 b) CPV: - 34300000-0; 

 c) Locul livrării bunurilor: 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.  

 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. 

 h) Data  limită a prezentării ofertelor:  ”07” februarie 2022 ora 11:00. 

 i) Data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse: ”08” februarie 2022 ora 11:00, str. Albișoara 38, 
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mun. Chișinău, R. Moldova. 

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

achiziționare de bunuri 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 bunurilor 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 bunurilor). Calitatea bunurilor 

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 ”Achiziționarea instrumentelor” -  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                                                             Djurinscaia L. 

Membrii Grupului                                                                Filip V. 

                                                                                                            Pârțu G. 

                                                                                                            Răsoi V. 

                    Chetraru L.         

                   Jurminschi V. 
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 Aprobat: 

Director SRL «Chișinău-gaz» 

_____________ Oleg TETEREA 

 

«_____» ____________________ 

 

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 

PROCEDURA DE ACHIZIŢII  

”Achiziționarea instrumentelor” 

 

 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 instrumentelor.  

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

 b) CPV: - 34300000-0. 

 c) Locul livrării bunurilor: La depozitul Beneficiarului în raza municipiului Chișinău. 

 d) Descrierea bunurilor, caiet de sarcini: 

 

nr. d/o Denumire  U.M. Cant. 

1 Бензопила STIHL MS 180 шт 1 

2 Вороток с карданом 1/2" 250мм шт 2 

3 Дрель Makita шт 1 

4 Дюбель распорный 12/120 шт 50 

5 Дюбель распорный 6/60 шт 250 

6 Дюбель распорный 8/60 шт 50 

7 Зубило плоское с защитой 250 мм шт 8 

8 Ключ газовый трубный №1 шт 63 

9 Ключ газовый трубный №2 шт 25 

10 Ключ газовый трубный №1,5 шт 24 

11 Ключ газовый трубный №2 шт 1 

12 Ключ газовый трубный №3 шт 19 

13 Ключ газовый трубный №4 шт 21 

14 Ключ разводной  20 шт 1 

15 Ключ разводной  150 с изол Topex шт 16 

16 Ключ разводной  200 с изол Topex шт 1 

17 Ключ разводной  250 с изол Topex шт 7 

18 Ключ разводной  300 с изол Topex шт 1 

19 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 10 шт 2 

20 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 12 шт 1 

21 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 13 шт 2 

22 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 14 шт 1 

23 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 17 шт 9 

24 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 19 шт 9 

25 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 22 шт 9 

26 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 24 шт 9 

27 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 27 шт 1 

28 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 32 шт 1 

29 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 36 шт 1 

30 Ключ гаечный комбинированный прямой сталь CR-V 41 шт 1 
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31 Ключ разводной Шведский 0-20 шт 1 

32 Ключ разводной Шведский 0-32 шт 1 

33 Ключ разводной 36 шт 1 

34 Ключ трубный тип 90 № 1 шт 7 

35 Ключ трубный тип 90 № 5 шт 3 

36 Ключ трубный тип 45 2" Top Tools шт 15 

37 Ключ трубный тип 45 1" Top Tools шт 15 

38 Ключ трубный тип 45 1,5" Top Tools шт 19 

39 Ключи рожковые накидные (набор 12 шт.  6-32мм), 26 предметов компл. 9 

40 Ключи рожковые  накидные ( 6-19мм), 14 предметов копл. 4 

41 Ключи рожковые накидные (набор 12 шт.  6-22мм), 18 предметов копл. 1 

42 Ключи  накидные 24-46-13 компл. 1 

43 Ключ рожковый  накидной 19мм шт 19 

44 Ключ рожковый  накидной 17мм шт 11 

45 Ключ тип "крокодил" шт 31 

46 Ключ д/колес крест 17х19х22мм 13/16"350мм шт 1 

47 Ключи TORX T10-T50 набор 9шт. длинные шт 1 

48 Ключи и насадки торцевые набор 150 шт. шт 1 

49 Клещи шт 1 

50 Клещи для труб 300мм (аллигатор) шт 12 

51 Кусачки диагональные шт 13 

52 Кусачки-бокорезы 160 мм шт 27 

53 Кусачки-бокорезы 180 мм Topex шт 8 

54 Кусачки торц. 160 изол. шт 1 

55 Кусачки шт 18 

56 Круглогубцы шт 4 

57 Мастерок шт 10 

58 Метчики и плашки набор 32шт. М3-М12 метал шт 2 

59 Метчики М16х2 шт 1 

60 Молоток 400 гр шт 1 

61 Молоток 500гр шт 1 

62 Молоток 800 гр шт 2 

63 Молоток 1 кг шт 2 

64 Молоток ручка из стекловолокна 2 кг шт 2 

65 Молоток 1,5 кг шт 2 

66 Молоток-гвоздодер шт 1 

67 молоток резин. для плитки шт 2 

68 Монтировка шт 7 

69 Набор напильников шт 7 

70  Напильники плоские Л=150мм  шт 7 

71  Напильники трехгранные Л=150мм  шт 1 

72 насадки магнитные для шуруповерта шт 2 

73 Ножницы по металлу шт 4 

74 Ножницы по металлу 250мм, прямые шт 1 

75 Набор ключей (215 пред) копл. 1 

76 Набор отверок -(48 шт)  шт 2 

77 Набор проф сверл по металлу ( 19 предметов), 1-10мм шт 8 

78 Набор бит и сверел для шуруповерта копл. 6 

79 Набор зубил - 13 предметов компл. 2 

80 Натфель шт 5 

81 Ножовка по металлу с алюминиевой рукояткой шт 6 

82 Ножовка по металлу 250-300мм металл рукоятка Topex шт 8 

83 Ножовка по дереву  450мм "Shark" Topex шт 9 
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84 Набор инструментов для ремонта компьютерной сети коппл. 2 

85 Набор материалов для пайки коппл. 2 

86 Набор отверток, 7 предметов копл. 4 

87 Набор электротехнических отверток-1000V, 2 предмета копл. 7 

88 Отвертка ударная (-)-150х6 topexl шт 29 

89 Отвертки усиленные ( набор 6 шт) копл. 24 

90 Отвертки комбинированные, 3 предмета копл. 1 

91 Отвертки комбинированные копл. 1 

92 Плоскогубцы 200 мм шт 37 

93 Плоскогубцы  размер 3 шт 1 

94 Паяльник ЭПСН 200Вт-220В "Топор" шт 1 

95 Набор плашек 4 шт.для нарезки трубы (в дипломате) - 1/2"+3/4"+1"+1/4" компл. 7 

96 Плашка М16х2,0 Р6М5 правые шт 1 

97 Паяльник 60 Вт./200 в  topex шт 6 

98 Паяльник 100 Вт шт 4 

99 Набор паяльников коппл. 2 

100 Переносная фара шт 1 

101 Пистолет для герметика шт 25 

102 Пистолет для заклепок шт 16 

103 Пистолет для силикона шт 1 

104 Полотно ножовочное по металлу шт 152 

105 Полотно для эл. лобзика к-т 5 

106 Передвижной ящик автослесаря шт 8 

107 Рулетка лазерная ГЛ шт 1 

108 Рулетка - 5м. шт 10 

109 Рулетка - 10м.  шт 6 

110 Рулетка - 20м шт 1 

111 Стеклорез шт 1 

112 Сверла для дрели 10 шт 13 

113 Сверла для дрели 12 шт 12 

114 Сверла для дрели 14 шт 13 

115 Сверла для дрели 16 шт 4 

116 Сверла для дрели 3 шт 25 

117 Сверла для дрели 4 шт 19 

118 Сверла для дрели 5 шт 7 

119 Сверла для дрели 6 шт 14 

120 Сверла для дрели 7 шт 10 

121 Сверла для дрели 8 шт 9 

122 Сверла по бетону тип SDS plus Wkret-Met 10*310 шт 6 

123 Сверла по бетону тип SDS plus Wkret-Met 12*610 шт 4 

124 Сверла по бетону тип SDS plus Wkret-Met 14*310 шт 3 

125 Сверла по бетону тип SDS plus Wkret-Met 16*310 шт 2 

126 Сверла по бетону тип SDS plus Wkret-Met 18*460 шт 3 

127 Сверла по бетону тип SDS plus Wkret-Met 20*610 шт 2 

128 Сверла по бетону тип SDS plus Wkret-Met 6*160 шт 10 

129 Сверла по бетону тип SDS plus Wkret-Met 8*160 шт 4 

130 Сверла победитовые SDS D-6 шт 7 

131 Сверла победитовые SDS D-8 шт 7 

132 Сверла победитовые SDS D-10 шт 5 

133 Сверла победитовые SDS D-12 шт 5 

134 Сверла победитовые SDS D-14 шт 5 

135 Сверло для мотобура 150 мм шт 2 

136 Сверла для перфоратора к-т 1 

137 сверла по бетону тип  SDS plus Wkret-Met 40*610 шт 30 
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138 сверла по бетону тип  SDS plus Wkret-Met 32*610 шт 30 

139 сверла по металлу  к-т 6 

140 Терки полистероидные шт 2 

141 Тиски слесарные шт 2 

142 Топор 1 кг шт 1 

143 Топор 1250г дерев рук Top Tools шт 7 

144 Узлы крепления для БГС д20 set 3 

145 Узлы крепления для БГС д25 set 70 

146 Узлы крепления для БГС д15 set 3 

147 Уровень 40см шт 1 

148 Уровень 80см шт 1 

149 Шило - круглый профиль шт 10 

150 Штангенциркуль ШЦ-2 шт 2 

151 Шпатель большой шт 2 

152 Шпатель средний шт 3 

153 Шпатель малярный шт 16 

154 Шуруповерт шт 1 

155 Шуруповерт аккумуляторный Makita 6271 DWPE шт 1 

156 Щетка металлическая 5 рядная шт 138 

157 Щетка провол 6 рядная Top Tools шт 112 

158 Щетки металлические 4 рядные шт 10 

159 Электропаяльник 40 Вт шт 4 

160 Электролобзик шт 2 

 

 cantitatea este planificată și poate fi schimbată unilateral – suma planificată a contractului va fi 

specificată în contract; 

 bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului. 

 denumirile bunurilor sunt specificate conform achizițiilor din anii precedenți;  

 Bunurile livrate trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru exploatare pe teritoriul 

Republicii Moldova (pașapoarte, certificate etc.) conform cerințelor legislației în vigoare. 

 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. 

 h) Condiții de participare, cerințe față de furnizori, 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”; 
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 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; 

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

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

acestuia.  

 Va fi încheiat un contract general cu SRL ”Chișinău-gaz” sau contracte separate pe fiecare grup de 

bunuri, cu unul sau mai mulți operatori economici. 

 SRL ”Chișinău-gaz își rezervă dreptul de a lua o decizie pe marginea subiectului dat după 

desemnarea câștigătorului / câștigătorilor. 

 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, atât din punct de vedere 

economic, cât și a cerințelor tehnice, (conform Caietelor de Sarcini). 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 bunurilor). Calitatea bunurilor 

livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. 

 Ofertele comerciale vor fi examinate pe grupe de bunuri – în caz de lipsa sau imposibilitatea 

prezentării costului a uneia din poziții, ofertantul este în drept să ofere bun analog cu indicarea 

faptului dat. 

http://www.chisinaugaz.md/
mailto:ion.lisa@chisinaugaz.md
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4.  Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  

a) Ofertele alternative: pentru licitația de tip deschis ”Achiziționarea instrumentelor” -  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                                                             Djurinscaia L. 

Membrii Grupului                                                                Filip V. 

                                                                                                            Pârțu G. 

                                                                                                            Răsoi V. 

                    Chetraru L.         

                   Jurminschi V. 

 


