ANUNŢUL ORIENTATIV DE ACHIZIŢII PLANIFICATE DE A FI
EFECTUATE DE VESTMOLDTRANSGAZ SRL
ÎN URMĂTOARELE 12 LUNI
1. Denumirea beneficiarului, adresa poştală, telegrafică, electronică, numerele de
telefon, fax şi informaţii cu privire la reprezentanţii beneficiarului de la care se pot
obţine informaţii în legătură cu achiziţiile
Denumirea beneficiarului: VESTMOLDTRANSGAZ SRL
Adresa: str.Șoseaua Balcani, nr.7/E ,Chișinău MD-2004, Republica Moldova.
Tel:+ 373 069073336
E-mail: office@vmtg.md;
Numele şi funcţia persoanei responsabile: DUMINICĂ LIVIU-VALENTIN,
Administrator
2. Obiectul achiziţiilor planificate, conform CPV;
Nr.
Obiectul achizițiilor planificate
Cod CPV
Crt.
Servicii de întretinere sistemului -caldura, 50000000-5
1.

Cantitate
24 luni

ventilatie si aer conditionat

2.

3.
4.
5.

6.

Servicii de utilizare a unei platforme 72212211-1
pentru rezervarea capacității de gaze
naturale
Servicii topografice, dosare cadastrale
71351810-4

12 luni

Proiectare si instalare, supraveghere video 79714000-2
in scopul securizarii teritoriului, depozit
Proiectarea și execuția lucrărilor de 79931000-9
modernizare a sistemului de măsurare de
la platforma C, s. Todirești (flux
bidirecțional)
Reconfigurarea și revizia tehnică a 72540000-2
sistemului de supervizare existent în
cadrul SMG Ungheni, inclusiv revizie
sistem de automatizare

1

12 luni

1

1
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7.

Echipamente și instalații pentru atelierul, 38432210-7
laboratorul și depozitul din cadrul 38430000-8
complexului administrativ ghidighici
34999100-7
31122000-7
38431100-6
31642100-9
44315100-2
71632000-7
44512940-3
42600000-2
38540000-2
44511000-5

1

3. Caracteristicile generale, cantităţile, volumele de lucru, serviciu:
Caracteristicile generale, cantitățile, volumele de lucru vor fi prezentate în documentația de
atribuire a fiecărei achiziții.
4. Condiţiile economice, garanţiile financiare şi tehnice cerute operatorilor economici
4.1.Condiții economice
Pentru participarea la procedură ofertanții vor îndeplini cel puțin următoarele condiții:
a. Cerințe privind nivelul cifrei de afaceri și al lichidității curente;
b. Garanții financiare pentru executarea contractului;
c. Minimul disponibilităților pentru desfășurarea activității în primele luni, până la prima
decontare.
4.2.Condiții tehnice
a. Resurse umane corespunzătoare, calificate și certificate, în conformitate cu legislația în
vigoare, necesare pentru execuția lucrărilor în domeniul gazelor naturale;
b. Cerințe privind experiența similară demonstrată prin contracte de execuție similare;
c. Documente din care să rezulte executarea în bune condiții a contractelor anterioare;
d. Cerințe privind autorizații specifice executării lucrărilor în sectorul gazelor naturale.
Toate aceste cerințe vor fi dezvoltate și se vor regăsi în anunțul de inițiere a procedurii, ce
va fi publicat de către VESTMOLDTRANSGAZ SRL pentru fiecare achiziție. Prezentul
anunț are caracter orientativ, reprezintă o imagine de ansamblu a achizițiilor preconizate și
nu obligă beneficiarul să achiziționeze bunurile, serviciile sau lucrările menționate.
5. Termenii de livrare-executare
Termenele de executare a lucrărilor, prestării serviciilor și furnizării bunurilor sunt de la 5
zile până la 24 luni. Termenele vor fi stabilite în anunțurile de inițiere ale procedurilor de
achiziție.
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