
 

 

Anunț repetat privind inițierea procedurii de achiziții  

Licitație № Ial-G-04/19 

 

 1. Beneficiar: «Ialoveni-gaz» SRL MD-6801, Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 

30, tel. 0268 30 318, fax. 0268 30312, E-mail: office.ialoveni@moldovagaz.md,   www.ialovenigaz.md 

2. Obiectul contractului de achiziții:  Reconstrucția și modernizarea gazoductului de presiune 

medie din sectorul locativ Moldova or. Ialoveni.  

CPV: 45231220-3, construcția rețelelor de gaze (gazoduct de P/m cu Ltot= 0,868   km.). 

Tipul procedurii de achiziții: licitație deschisă 

Informaţii referitor la cerinţele privind materialele, utilajele, mecanismele utilizate: în corespundere 

cu documentația de atribuire. 

Informaţii privind obţinerea (expedierea) caietului de sarcini: împreuna cu documentația de 

atribuire. 

Data-limită pentru prezentarea ofertelor: 15.11.2019, ora 17:00 (ora locală). 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor depuse:  18.11.2019, ora 10:00 (ora locală), la adresa 

Beneficiarului.  

Durata contractului (data începerii și finarizării lucrărilor): Din momentul încheierii contractului 

pînă la momentul dării în exploatare a obiectului. 

Informaţii suplimentare: documentația de achiziții se poate obține pînă la data de 14.11.2019. 

Persoana de contact – Bivol Tudor Anton, tel.: 0268 30318, mob. 069549709. 

3. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice: 

3.1. Condiții de participare:  

a) nu este în proces de lichidare, de insolvabilitate şi a faptului că patrimoniul său nu este 

sechestrat şi că activitatea sa nu este suspendată;  

b) să posede documentele/licenţele/autorizaţiile corespunzătoare, care îi oferă dreptul de a 

practica activităţile vizate în contractul de achiziţii, dotare tehnică (utilaj, mașini și mecanizme), asigurarea 

cu personal calificat. 

c) să execute obligațiunile pentru achitare a impozitelor în bugetele de orice nivel și plățile 

obligatorii în fondurile de stat. 

d) să respecte cerințele Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, 

lucrărilor și serviciilor, aprobat de ANRE (se regăsește pe pagina web ”Ialoveni-gaz” SRL 

www.ialovenigaz.md în compartamentul «Tendere»). 

3.2. Condiţii referitor la contract (principalele condiţii tehnice, financiare şi modalităţi de plată);  

a) termenii de îndeplinire a lucrărilor: 25 zile din data semnării contractului ; 

b) condiții de plata:  

- avans în mărime de cel mult 20 %,  

-  achitarea se va efectua în termen de pînă la 45 zile calendaristice în baza proceselor-verbale 

de executare a lucrărilor si a facturii fiscale semnate de ambele părți.  

- Plata se va efectua cu reținerea  – 10% din valoarea lucrărilor executate ca garanție 

contractuală . 

c) termenul de încheiere a contractului – cel mult 20 zile calendaristice din data transmiterii 

operatorului economic cîștigător a contractului de achiziții, spre semnare. 

4. Criterii de calificare a ofertelor: 
4.1. Respectarea de către operatorii economici a formalităţilor depunerii ofertelor (termenul de 

depunere, cerinţele de întocmire, semnăturile şi integritatea plicului sigilat); 

4.2. Existenţa documentelor care trebuie să însoţească oferta conform documentaţiei de licitaţie.  

4.3. Ofertele operatorilor economici introduşi în lista de interdicţie nu se admit la procedura de 

achiziție. 

5. Criterii de evaluare a ofertelor:  

http://www.ialovenigaz.md/


5.1. Criteriul situaţiei personale.  

Operatorul economic poate fi exclus de la participare la procesul de achiziţie în cazul în care: 

a) este în situaţie de insolvabilitate, de lichidare, de suspendare sau de încetare a activităţii, de 

administrare judiciară sau în orice altă situaţie analogică; 

b) furnizează informaţii false în materialele prezentate; 

c) se regasește în lista de interdicții a operatorilor economici; 

5.2. Criteriul capacităţii personale de exercitare a activităţii .  

Operatorul economic trebuie să posede documente/licenţe/autorizaţii corespunzătoare, care îi oferă 

dreptul de a practica activităţile vizate în contractul de achiziţii. 

5.3. Criteriul capacității tehnice și profesionale. 

Pentru evaluarea ofertei suma maximă constituie 100 puncte. 

Evaluarea operatorului economic se efectuiază reeșind din: 

Criteriul capacității tehnice și profesionale,inclusiv termen de execuție (20 puncte din punctajul 

maxim), respectiv:  

a) dotarea tehnică necesară pentru executarea condiţiilor contractuale (max-5 puncte); 

b) existenţa angajaţilor calificaţi pentru îndeplinirea lucrărilor (max-5 puncte); 

c) experienţa operatorului economic în realizarea contractelor de achiziţii similar (max-5 puncte); 

Termen de execuție a lucrărilor (max-5 puncte), conform formulei: 

P(n)= (termen minim/ termen (n) x punctajului maxim alocat); 

Punctajul pentru factorul de evaluare „prețul ofertei” (80 puncte din punctajul maxim); 

Valoarea ofertei se va calcula după următoarea formula: 

V=Cmin/C1…n*80-0,2A 

V- valoarea ofertei (puncte); 

Cmin- costul ofertei cu cel mai mic preț (lei); 

C1…n- costul ofertei ofertantului corespunzător(lei); 

80- punctajul maxim al valorii ofertei; 

0,2- coeficientul de pondere 1 % din mărimea avansului; 

A – plată anticipată, % (avans). 

6. Lista documentelor, care se prezentă în ofertă: 

-  Documente și informații stabilite în documentația de atribuire. 

7. Rechizitele, marcate pe plicul ofertei. 

7.1. Denumirea, adresa juridică și numărul de contact a operatorului economic; 

7.2. Numărul licitației și denumirea obiectului; 

7.3. Denumirea Beneficiarului, adresa, persoana responsabilă (Comisia de achiziții).  

8. Nu se admite depunerea ofertelor alternative. 

9. Persoane de contact: 

Secretar comisiei de achiziții –  T. Bivol, tel.: 0268 30318, 

е-mail: tudor.bivol@ialovenigaz.md    

 

 

 

 

 

 

Comisia de concurs  SRL  “ Ialoveni-gaz”                            
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