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 ANUNȚUL PRIVIND INIȚIEREA 

PROCEDURII DE ACHIZIȚII 

 

= LICITAȚIE DESCHISĂ = 

 

MOBILIER ȘI ACCESORII PENTRU CENTRUL ADMINISTRATIV GHIDIGHICI 

parte a obiectivului de investiție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare 

a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze 

Naturale din Republica Moldova - Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău” 
 

1. Denumirea beneficiarului, adresa poştală, telegrafică, electronică, numerele de telefon, fax 

şi coordonatele  reprezentanţilor beneficiarului de la care se pot obţine informaţii 

 

Denumirea beneficiarului: VESTMOLDTRANSGAZ SRL  

Adresa poștală: Șoseaua Balcani, intersecție Mircești, Ghidighici, Republica Moldova  

Adresa telegrafică: Nu este cazul 

Adresa electronică: http://www.vmtg.md/ 

Număr de telefon: :+ 373 60 66 55 55 

E-mail: achizitie@vmtg.md 

Reprezentanții beneficiarului de la care se pot obține informații: 

a. Nume și prenume: GUZIC ANDREI 

E-mail: achizitie@vmtg.md 

Număr de telefon: + 373 79 05 55 52  

b. Nume și prenume: BORDI MĂDĂLINA-GEORGETA 

E-mail: achizitie@vmtg.md 

Număr de telefon: + 373 60 66 55 55 

2. Obiectul contractului de achiziţie:  
 

a) denumirea, tipul contractului de achiziţii, cod CPV şi locul livrării/ instalării/ montării;  

 

Denumirea contractului:  

MOBILIER ȘI ACCESORII PENTRU CENTRUL ADMINISTRATIV GHIDIGHICI 

parte a obiectivului de investiție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a 

Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze 

Naturale din Republica Moldova - Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău” 
 

 Tipul contractului de achiziții: Contract de achiziții de bunuri 
 

 Coduri CPV: 39151300-8 

 

 Locul livrării: Republica Moldova 
 

http://www.vmtg.md/
mailto:office@vmtg.md
mailto:office@vmtg.md
mailto:office@vmtg.md
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b) descrierea generală a achiziției, a obiectului achizției și a volumului de lucru ;  

 

 Descrierea generală a achiziției  

 

MOBILIER ȘI ACCESORII PENTRU CENTRUL ADMINISTRATIV GHIDIGHICI 

parte a obiectivului de investiție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a 

Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze 

Naturale din Republica Moldova - Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău” 
 

Întregul obiectiv de investiție, denumit „Lucrări privind execuția conductei de interconectare s 

Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale 

din Republica Moldova- Faza II- direcția Iași-Ungheni-Chișinău” este împărțit în 7 părți 

(loturi), după cum urmează:  

I. Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar cu o lungime de 26,070 km, 

amplasat pe teritoriul raioanelor Ungheni și Nisporeni, unitățile administrative 

Zagarancea, Todirești, Pîrlița, Rădenii Vechi, Alexeevca, Milești. 
 

II. Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar cu o lungime de 35,890 km, 

amplasat pe teritoriul raionului Călărași, unitățile administrative Temeleuți, Vălcineț, 

Peticeni, Călărași, Pitușca, Sadova; 
 

III. Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32,180 km, 

amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriana, 

Pănășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Siret; 
 

IV. Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar cu o lungime de 15,860 km, 

amplasat pe teritoriul raionului Chișinău, unitățile administrative Ghidighici, Grățiești, 

Stăuceni, Chișinău, Tohatin. Racordul Ghidighici cu diametrul DN300, are lungimea 

de 2,6 km, amplasat pe UAT Ghidighici. 
V. Execuție lucrări la stații de reglare și măsurare, inclusiv automatizările din cadrul 

acestora, constând în: 

1. SRM SEMENI 

Amplasamentul lucrărilor de investiţii proiectate în vederea execuţiei stației de reglare 

măsurare gaze naturale, SRM Semeni, se află situat în zona administrativă a comunei 

Zagarancea, în apropiere de conducta existentă de distribuție PE SDR 11 Dn 180 Ungheni – 

Petrești – Sculeni.  

2. SRM GHIDIGHICI 

Amplasamentul lucrărilor de investiţii proiectate în vederea execuţiei stației de reglare 

măsurare gaze naturale, SRM Ghidighici, se află situat în zona administrativă a comunei 

Ghidighici, în apropiere de municipiul Chișinău.  

3. SRM PETRICANI 

Amplasamentul lucrărilor de investiţii proiectate în vederea execuţiei stației de reglare 

măsurare gaze naturale, SRM Petricani se află situat în zona administrativă a Municipiului 

Chișinău, în apropiere de Str. Petricani.  

4. SRM+NMG+GPG TOHATIN 

Amplasamentul lucrărilor de investiţii proiectate în vederea execuţiei Nodului de măsurare 

bidirecțional, a gării de primire godevil și a Stației de reglare-măsurare gaze naturale, se află 

situat în apropiere de municipiul Chișinău. SRM-ul va fi poziționat în aceeași incintă cu Nodul 

de măsurare bidirecțional și cu Gara de Primire Godevil.  

5. AUTOMATIZARE ȘI SECURIZARE CONDUCTĂ 
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Sistemele de automatizare și securizare conductă se vor amplasa în: 

- Platforma A Ungheni - prin montare a 2 linii de măsură și integrarea lor în sistemul de 

măsurare al gazelor existent;  

- Stații de Măsurare și Reglare a Presiunii Gazelor SMRG : Semeni, Petricani, Ghidighici; 

- SMRG+NMRG Tohatin; 

- Lucrări de interconectare și gară de lansare PIG pe Platforma C Todirești; 

- 7 grupuri de robinete principale și de interconectare R1, R3, R5, R6, R8, R10, R11; 

- 4 grupuri de robinete secundare R2, R4, R7, R9; 

Execuție CCAMS Ghidighici; 
 

VI. Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin - CET Chișinău și SRM Tohatin- 

distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conductă 

de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău, constând în: 
- Conductă de racord (P = 0,6 ÷1,2 MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de 

racord SRM Petricani – sistem distribuție Chișinău; 

- Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2  Chișinău (P = 0,3 MPa)   și SRM 

Tohatin – Distribuție Chișinău (P = 0,3 MPa)  

 

VII. Complex administrativ Ghidighici- format din șase corpuri de clădire, Clădirea 

Principală de birouri, Hala Industrială cu Atelier Mecanic și Depozit, Clădire Poartă, 

Clădire Laborator, Clădire Pompe PSI și  care vor constitui sediul administrativ al 

VESTMOLDTRANSGAZ SRL, inclusiv detaliile de execuție.   
 

 

c) informaţii referitor la cerinţele privind materialele, utilajele, mecanismele utilizate;  

 

Toate bunurile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție sunt cuprinse în Caietul 

de sarcini și în anexele la acesta. Acestea fac parte integrantă din documentația de achiziție și 

însoțesc prezentul anunț.  

 

 

d) informaţii privind obţinerea (expedierea) caietului de sarcini şi a proiectului de construcţie 

(reconstrucţie);  

 

 Accesul la documentația de atribuire va fi obținut de către operatorii economici 

interesați, pe bază de cerere, prin solicitare scrisă, transmisă la adresa de e-mail 

achizitie@vmtg.md, începând cu data de 30.09.2020 , în zilele lucrătoare, de Luni 

până Vineri, între orele 9.00- 16.00. 

În cazul solicitării accesului la documentația de atribuire, operatorii economici vor 

completa cererea după modelul de pe website-ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL  

 https://www.vmtg.md/index.php/achizitii 

 Reprezentanții operatorilor economici vor prezenta documente pentru reprezentare (act de  

identitate, documente din care să rezulte calitatea de conducător/reprezentant legal al 

respectivului operator economic sau împuterniciri ale acestuia). 

 

 

 

 

 

https://www.vmtg.md/index.php/achizitii
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e) cerinţe specifice faţă de operatorii economici;  

 

 Operatorii economici interesați care depun oferte vor anexa la oferta depusă (în Plicul/ 

Coletul nr. 1), următoarele documente, stabilite de beneficiar în conformitate cu prevederile 

Hotărârea ANRE nr. 24/2017,cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile 

de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență 

din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care 

furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare: 
 

1. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, care 

reflectă situaţia la ziua depunerii ofertelor, depus pe propria răspundere; 

Precizare: în cazul ofertanților străini, se solicită documente echivalente emise în țara de 

rezidență. 

 

2. Formularele din Secțiunea „Modele Formulare” (pentru operatorii economici), inclusiv:  

 

 Formular completat privind informaţia generală despre operatorul economic- se va 

completa Formularul F3;  

Precizare: Se vor prezenta și copiile actelor şi certificatelor eliberate de autorităţile competente, 

care certifică  componenţa fondatorilor, capacitatea financiară, confirmarea neaflării 

operatorului economic în proces de lichidare, de insolvabilitate şi a faptului că patrimoniul său 

nu este sechestrat şi că activitatea sa nu este suspendată; 

 

 Formular completat în legătură cu experienţa similară în ultimii 3 ani de activitate - se va 

completa Formularul F9;  

Precizare: Se vor prezenta și copiile documentelor ce confirmă experienţa în domeniu, dotarea 

tehnică, asigurarea cu personal calificat; 

 

 Declaraţia privind eligibilitatea-  se va completa Formularul F15; 

 

 Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, eliberat cu cel mult 30 de 

zile înainte de data-limită de depunere a ofertei. Existența restanțelor față de buget atrage 

respingerea ofertantului. 

 

Precizare: în cazul ofertanților străini, se solicită documente echivalente emise în țara de 

rezidență. 

 

 Formular completat privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari- se va completa 

Formularul F8  

 

 Formular completat privind asocierea - se va completa Formularul F13. 

 

 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia- 

se va completa Formularul F14.  

 

f) tipul procedurii şi criteriile de calificare;  

 

 Tipul procedurii:  LICITAȚIE DESCHISĂ 

Contractul este divizat pe loturi: NU 
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 Criterii de calificare: solicitate în conformitate cu prevederile Hotărârii ANRE nr. 

24/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziţie a 

bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele 

electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în Secțiunea 3.3.  

 

g) data-limită pentru prezentarea ofertelor;  

 

14.10.2020 ora 12.00 

Ofertele întârziate sau depuse la o altă adresă vor fi respinse.  

 

h) data, ora şi locul deschiderii ofertelor depuse;  

 

14.10.2020, ora 12.30, la sediul beneficiarului VESTMOLDTRANSGAZ SRL, situat pe 

strada Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 180, Municipiul Chișinău MD-2004, 

Republica Moldova. 

La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanții operatorilor economici ofertanți, care vor 

prezenta documente pentru reprezentare (împuterniciri, acte de identitate, legitimații de 

serviciu, documente din care să rezulte calitatea de conducător al respectivului operator 

economic). 

 

i) durata contractului  

 

 Contractul de achiziție de bunuri intră în vigoare cu respectarea condițiilor reglementate în 

Proiectul de contract. Termenele maxime de livrare, montaj și/sau instalare vor fi conform 

graficului de livrare anexat Caietului de sarcini  

 

j) informaţii suplimentare (metoda de obţinere a documentaţiei de achiziţii, persoana de 

contact) 

 

Documentația de atribuire este formată din prezentul anunț privind initierea  procedurii de 

atribuire a contractului de achiziții, caietul de sarcini și anexele la acesta, proiectul tehnic, 

modelele de formulare (pentru operatorii economici), proiectul de contract de achiziție, precum 

și orice alt document emis în legătură cu prezenta procedură de achiziții, cum ar fi clarificările 

la aceasta. 

 Caietul de sarcini anexele la acesta; 
 Modelele de formulare obligatorii de completat pentru depunerea ofertelor; 
 Proiectul de contract de achizitii de bunuri; 
vor fi obținute, în format electronic, cu acces în baza unui „utilizator” și a unei „parole” pe 

website-ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL (https://www.vmtg.md/ - Secțiunea „Achiziții”- 

„Log in”), de către operatorii economici interesați, pe bază de cerere depusă la adresa de e-mail 

achizitie@vmtg.md, începând cu data de 30.09.2020,  în zilele de Luni până Vineri, între 

orele 9.00-16.00.  

 Reprezentanții operatorilor economici vor prezenta documente pentru reprezentare (act de 

identitate, documente din care să rezulte calitatea de conducător/reprezentant legal al 

respectivului operator economic sau împuterniciri ale acestuia). 

 

 

 

https://www.vmtg.md/
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3. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice, după cum urmează:  

 

3.1) condiţii referitoare la contract (principalele condiţii tehnice, financiare şi modalităţi de 

plată);  

 

Toate clauzele contractuale, condițiile suspensive de intrare în vigoare a contractului,   

modalitățile de plată, modalități de ajustare / revizuire a prețului, garanții, inclusiv cele 

tehnice, precum și condițiile tehnice sunt cuprinse în Proiectul de contract și în Caietul 

de sarcini și anexele la acesta. Acestea fac parte integrantă din documentația de achiziție. 

 

   Valoarea estimată a contractului este de 2.445.875 MDL, fără TVA 

 

GARANȚIA CONTRACTUALĂ (DE BUNĂ EXECUȚIE) 

Garanția contractuală (de bună execuție) se constituie pentru a preîntâmpina orice 

comportament necorespunzător al executantului pe parcursul executării contractului. 

Cuantumul garanției este de 10% din prețul contractului, fără TVA. Executantul va menține 

valabilă garanția contractuala (de bună executie) pe durata îndeplinirii Contractului, în 

condițiile Proiectului de contract. Ofertantul va transmite documente doveditoare privind 

rating-ul. Modalitatea de constituire este reglementată prin Proiectul de contract. 

 

3.2) condiţii de participare;  

 

 Operatorii economici pot participa la prezenta procedură de achiziție, în următoarele 

condiții: 

- Ca operator economic cu ofertă independentă (individuală); 

- Ca asociat în cadrul unei asocieri, alături de alți operatori economici, într-o ofertă 

comună; 

- Ca subcontractant la o ofertă independentă sau la oferta depusă de o asociere/în 

comun. 

 

Precizări:  

 Subcontractarea va fi permisă în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.  

 În cazul unei asocieri, cerințele tehnice și profesionale vor fi îndeplinite de membrii 

asocierii prin cumul, cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini. 

 

Notă:  Un operator economic nu poate participa în același timp, la procedură: 

- cu ofertă individuală și asociat într-o ofertă comună, în cadrul prezentei proceduri de 

achiziție; 

- ca ofertant individual sau asociat și subcontractant la o altă ofertă, în cadrul prezentei 

proceduri de achiziție.  

 

- În cazul în care un ofertant va depune o ofertă independentă și va fi în același timp și  

subcontractant într-o altă ofertă, oferta individuală a acestuia va fi respinsă, rămânând 

numai în calitate de subcontractant în cadrul ofertei unde a subcontractat. 

 

- Dacă ofertantul participă cu ofertă individuală și, în același timp, depune și o ofertă comună 

(în asociere), în cadrul prezentei proceduri de achiziție, atunci ambele oferte vor fi respinse. 
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3.3) criterii de calificare  

 

Criteriul de calificare Modalitatea de îndeplinire a criteriului 

de calificare 

A. SITUAȚIA PERSONALĂ 

 

a. Să facă dovada că 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 facă dovada că nu este înscris în nicio 

listă de interdicție de a participa la o 

procedură de atribuire.  
 

 

- Declarație pe proprie răspundere, 

susținută de documente justificative, 

după caz. 

 

 

- Declarație pe proprie răspundere, 

susținută de documente justificative, 

după caz. 

 

 

B. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ 

 

Ofertantul trebuie să demonstreze că are 

experiență similară, dovedită prin 

prezentarea unuia sau mai multor contracte 

de furnizare similare cu obiectul achiziției 

din care cel puțin unul să aibă ca obiect 

furnizarea și montarea mobilierului, a cărui 

valoare să fie de minim 20% din valoarea 

estimată a prezentei achiziții, prin raportare 

la contractele executate în ultimii 3 (trei) ani. 

 

 

Se vor prezenta copii după procese-verbale 

de recepție/ recepție parțială, certificări de 

bună execuție, certificate constatatoare emise 

sau contrasemnate de o autoritate/ entitate ori 

de către  beneficiarul achiziției din care să 

reiasă aspectele menționate mai sus.  

 

 

3.4) Criterii de evaluare a ofertelor 

 

Criteriul de evaluare a ofertelor este „cel mai mic preţ” dintre ofertele admisibile, care 

îndeplinesc toate cerințele minime impuse în caietul de sarcini.  

 

 

4. Altă informaţie relevantă: 

 

 MODUL DE DEPUNERE ȘI DE PREZENTARE A OFERTEI 

 

Oferta va fi depusă de conducătorul/reprezentantul legal al operatorului economic sau 

împuternicitul acestuia, la sediul beneficiarului VESTMOLDTRANSGAZ SRL, adresa: 

Șoseaua Balcani, intersecție Mircești, Ghidighici, Republica Moldova, însoțită de toate 

documentele de calificare prevăzute în prezentul anunț de inițiere/documentația de 

atribuire.  
 

Ofertele vor fi depuse de către operatorii economici care au intrat în posesia 

documentației de atribuire, în plic/colet sigilat, cu mențiunea „A NU SE DESCHIDE 

PÂNĂ LA DATA DE 14.10.2020  (data limită de deschidere a ofertelor)”.  
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În acest plic/ colet sigilat, se vor afla 3 plicuri, cu următorul conținut: 

- Plicul/coletul nr. 1- Documente informative și de calificare (inclusiv Secțiunea Modele de 

formulare pentru operatorii economici), într-un exemplar original + 1 CD / 1 Memory stick 

care să conțină toate documentele din Plicul nr. 1; 

- Plicul/coletul nr. 2 - Propunere tehnică, într-un exemplar original + 1 CD / 1 Memory stick 

care să conțină toate documentele din Plicul nr. 2; 
- Plicul/coletul nr. 3 - Propunere financiară, într-un exemplar original + 1 CD / 1 Memory 

stick care să conțină toate documentele din Plicul nr. 3.  

Plicul/coletul sigilat va conține, alături de cele 3 plicuri, următoarele: 

- Formularul de ofertă (Formularul F4 din Secțiunea Formulare) 

- Dovada constituirii garanției pentru ofertă (garanție de participare); 

- Scrisoarea de înaintare (Formularul 1 din Secțiunea Formulare). 
 

Ofertantul se va asigura că toate documentele depuse în format tipărit pe hârtie vor avea același 

conținut ca și documentele prezentate în format electronic. În cazul în care există discrepanțe 

între versiunea în original a documentelor și versiunea pe suport electronic, va prevala 

versiunea în original.  

 

Atenție!  

- Toate paginile vor fi numerotate.  

- Toate documentele vor fi prezentate într-un opis.  

- Ofertantul se va asigura că numărul de pagini prezentat pe suport electronic este identic cu 

cel prezentat în format tipărit pe hârtie. 

 

A. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:  

Propunerea tehnică va fi depusă în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și ale 

anexelor la acesta. Propunerea tehnică va conține inclusiv listele de cantități, prevăzute în 

anexele la Caietul de sarcini. 

Notă: Propunerea tehnică prezentată fără a conține informațiile prevăzute în caietul de 

sarcini/ proiectul tehnic, va fi respinsă.  

 

B. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

Propunerea financiară va fi depusă în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și ale 

anexelor la acesta.  

 

Notă: Se vor completa toate formularele aferente procedurii de achizitii.  

Notă: Propunerea financiară prezentată fără a conține informațiile de mai sus, va fi 

respinsă. 

 

C. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI va fi de minim 6 (șase) luni de la data 

deschiderii ofertei, respectiv 14.04.2021. 

 

 

D. GARANȚIA PENTRU OFERTĂ 

 

Oferta va fi însoțită de Garanția pentru ofertă (garanția de participare la procedura de achiziție) 

pe care ofertantul o va constitui în procent de 0,5% din valoarea estimată, fără TVA. Aceasta 

va fi constituită printr-una dintre următoarele modalități: 
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a)  prin scrisoare de garanție bancară; 

 

Precizări: 

În cazul depunerii garanției pentru ofertă (garanției de participare la procedura de achiziție) 

prin scrisoare de garanție bancară (SGB), aceasta trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele 

condiții: 

 SGB va fi emisă de o societate bancară agreată de Beneficiar, cu sediul în Uniunea 

Europeană sau Republica Moldova, cotată cel puțin cu rating-ul BB+ înregistrat la 

31.12.2019 sau echivalent. Executanul va transmite documente doveditoare privind rating-

ul.  

 SGB se va constitui conform Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicată de 

Camera Internațională de Comerț în Publicația ICC nr. 758; 

 Emitentul SGB se va angaja (1) necondiționat și (2) irevocabil, să plătească 

Beneficiarului, (3) la prima cerere scrisă a Beneficiarului, (4) renunțând la beneficiul 

diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și (5) fără a fi necesară vreo 

cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Beneficiar 

până la concurența valorii SGB. 

 

b)  prin depunerea sumei într-un cont bancar, la dispoziția  VESTMOLDTRANSGAZ 

SRL   
Conturile bancare ale VESTMOLDTRANSGAZ SRL sunt: 

1) MD07RN000000000225140151pentru MDL și EURO deschise la BC „BCR CHIȘINĂU” 

SA. 

2) MD27VI022240300000697MDL pentru MDL și MD84VI022240300000444EUR pentru 

EURO, deschise la BC „Victoriabank” SA. 

 

Perioada de valabilitate a garanției va fi cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. 

În cazul în care perioada de verificare și evaluare a ofertelor se va prelungi peste termenul de 

6 luni, ofertantul va prelungi perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă, sub sancțiunea 

respingerii ofertei.  

 

Garanția pentru ofertă poate fi depusă atât în monedă națională, respectiv LEI 

MOLDOVENEȘTI (MDL) cât și în EURO, la cursul valutar din ziua emiterii.  

Cazuri în care Beneficiarul este în drept să rețină garanția pentru ofertă (garanția de 

participare la procedura de achiziție): 

Beneficiarul va a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare 

dintre următoarele situaţii: 

a) operatorul economic îşi retrage oferta după termenul-limită de depunere a ofertelor; 

b) oferta operatorului economic a fost stabilită câştigătoare, iar acesta nu a depus asigurarea 

executării contractului (garanția contractuală/garanţia de bună execuţie);  

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție în termenul 

prevăzut la art. 201 din Hotărârea ANRE nr. 24/2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor 

utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, 

gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare; 

d) operatorul economic prezintă informaţii false, eronate sau nu prezintă informaţiile 

suplimentare solicitate de către beneficiar. 
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MODALITĂȚI DE COMUNICARE 

 

Toate comunicările și schimburile de informații dintre beneficiar și operatorii economici 

efectuate în procedura de achiziții se realizează în format electronic, pe adresa de e-mail: 

achizitie@vmtg.md  cu mențiunea în Subiect: „MOBILIER ”. Toate întrebările vor fi 

preluate pe website-ul http://www.vmtg.md/, Secțiunea „Achiziții”, acolo unde beneficiarul va 

publica și răspunsurile la acestea.  

În conformitate cu prevederile art. 132 din Hotărârea ANRE nr. 24/2017 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, 

termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare, operatorul economic, care a obţinut un exemplar al caietului 

de sarcini, are dreptul de a adresa întrebări referitor la documentația de atribuire, până cel târziu 

la data de 07.10.2020 inclusiv (5 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a 

ofertelor). Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu răspunde la întrebările adresate și primite 

după data de  07.10.2020. 

La solicitarea potențialilor ofertanți, Beneficiarul asigură vizionarea complexului administrativ 

în perioada 05-07.10.2020. Solicitarea se va adresa cu cel puțin 72 ore înainte de data propusă 

pentru vizionarea amplasamentului. Programul de vizită în teren va fi publicat de pagina de 

internet a societății www.vmtg.md; 

 

E. LIMBA APLICABILĂ PREZENTEI PROCEDURI:  
Oferta va fi redactată în limba română. În cazul în care ofertanții depun documente într-o altă 

limbă, acestea vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.  
 
 

F. MONEDA APLICABILĂ PREZENTEI PROCEDURI:  
Operatorii economici vor depune ofertele în monedă naţională, respectiv LEI 

MOLDOVENEȘTI, fără TVA. Beneficiarul acceptă depunerea ofertelor și în EURO. La 

evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în monedă naţională reieşind din 

cursul oficial de schimb al monedei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei la ziua 

deschiderii ofertelor.  

 

 

 

3. Informaţia despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative 

Nu sunt admise oferte alternative.  

 

Prezentul anunț se completează cu eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări 

publicate pe website-ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL, în legătură cu Anunțul de 

inițiere a procedurii publicat pe website-ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL.   
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