ANUNȚUL PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII DE ACHIZIȚII
= LICITAȚIE DESCHISĂ =
Achiziția gazelor naturale operaționale pentru punerea în funcție a „Conductei de
interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din
Republica Moldova faza II pe direcția Iași-Ungheni-Chișinău” acoperirea consumului
tehnologic și constituirea linepack-ului
1. Denumirea beneficiarului, adresa poștală, telegrafică, electronică, numerele de telefon, fax și
coordonatele reprezentanților beneficiarului de la care se pot obține informații.
Denumirea beneficiarului: VESTMOLDTRANSGAZ SRL
Adresa poștală: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180, Municipiul Chișinău MD-2004, Republica
Moldova
Adresa electronică: http://www.vmtg.md/
Număr de telefon: + 373 22 66 72 91
E-mail: office@vmtg.md
Reprezentanții beneficiarului de la care se pot obține informații:
a. Nume și prenume: CHIRCA MARIANA
E-mail: office@vmtg.md
Număr de telefon: + 373 69 15 16 47
2. Obiectul achizițiilor planificate și locul livrării
a) Denumire, tipul contractului de achiziție, cod CPV:
Contract de achiziție gaze naturale operaționale pentru punerea în funcție a „Conductei de
interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din
Republica Moldova faza II pe direcția Iași-Ungheni-Chișinău”, acoperirea consumului tehnologic și
constituirea linepack-ului. Cod 09123000-7.
b) Locul livrării: În PI Ungheni, cu direcția de curgere a gazelor Lețcani România - PI Ungheni.
3. Informație generală despre obiectul achiziției
a) Descrierea generală a achiziției: Parametrii calitativi ai gazelor naturale vor respecta cel puțin:
1. Compoziţia chimică a gazelor naturale (conținut în % molare)
metan (C1)
minim
etan (C2)
maxim
propan (C3)
maxim
butan (C4)
maxim
pentan (C5)
maxim
hexan (C6) si hidrocarburi superioare (C6+)
maxim
azot (N2)
maxim
dioxid de carbon (CO2)
maxim
oxigen (O2)
maxim
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70
10
3.5
1.5
0.5
0.2
10
8
0.02

2. Conținut de sulf
hidrogen sulfurat (H2S)
maxim 6,8 mg/m3
etilmercaptan (C2H5SH)
minim 8 mg/m3
sulf total pe o perioadă scurtă
maxim 100 mg/m3
3. Punct de rouă al apei (°C): maximum -15°C, la presiunea din punctul de predare/preluare
comercială;
4. Punct de rouă al hidrocarburilor (°C): maximum 0° C, la presiunea din punctul de
predare/preluare comercială;
Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: 50°C
5. Conținutul de impurități mecanice (g/m3): maximum
0,05
6. Presiunea de predare a gazelor naturale la panourile comerciale situate la intrarea în conducta
16 bar – 19bar.
b) informații referitor la cerințele privind materialele, utilajele, mecanismele utilizate;
Toate bunurile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție sunt cuprinse în Caietul de sarcini.
Acestea fac parte integrantă din documentația de achiziție și însoțesc prezentul anunț.
c) informații privind obținerea (expedierea) caietului de sarcini;
•

Accesul la documentația de atribuire va fi obținut de către operatorii economici interesați, pe
bază de cerere, astfel:
1. de la Beneficiarul VESTMOLDTRANSGAZ SRL, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180,
Municipiul Chișinău MD-2004, Republica Moldova, începând cu data de 09.07.2020, în zilele
lucrătoare, de Luni până Vineri, între orele 9.00- 16.00;
sau
2. Prin email, la solicitare scrisă, transmisă la adresa de e-mail office@vmtg.md, începând cu data
de 09.07.2020 , 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
d) Cerințe specifice fată de operatorii economici;
•

Pentru demonstrarea criteriilor calitative personale și a capacității de exercitare a activității, operatorii
economici vor prezenta în ofertă:

1. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, care reflectă
situaţia la ziua depunerii ofertelor, depus pe propria răspundere, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte
de data limită a depunerii ofertelor;
Precizare: în cazul ofertanților străini, se solicită documente echivalente emise în țara de rezidență.
2. Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat, eliberat cu cel mult 30 de zile
înainte de data-limită de depunere a ofertei. Existența restanțelor față de bugetul de stat poate atrage
respingerea ofertantului. Precizare: în cazul ofertanților străini, se solicită documente echivalente
emise în țara de rezidență.
3. Formular completat în legătură cu experienţa similară în ultimii 3 ani de activitate - se va completa
Formularul F9;
4. Ofertantul va deține licența pentru furnizare gaze naturale
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e)Tipul procedurii și criteriile de calificare;
• Tipul procedurii: LICITAȚIE DESCHISĂ
Contractul este divizat pe loturi: NU
f) data-limită pentru prezentarea ofertelor;
20.08.2020 ora 10.00
Ofertele întârziate sau depuse la o altă adresă vor fi respinse.
g) data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse;
20.08.2020, ora 10.00, 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.
h) Durata contractului:
Contractul de achiziție de bunuri intră în vigoare cu respectarea condițiilor reglementate în Proiectul de
contract.
i) informații suplimentare
• Caietul de sarcini;
• Modelele de formulare obligatorii de completat pentru depunerea ofertelor;
• Proiectul de contract de achiziții de bunuri;
vor fi obținute de către operatorii economici interesați, pe bază de cerere depusă la sediul
VESTMOLDTRANSGAZ SRL sau la adresa de e-mail office@vmtg.md, începând cu data de 09.07.2020,
în zilele de Luni până Vineri, între orele 9.00-16.00.
Persoana de contact: Chircă Mariana
4. Informații juridice, economice, financiare și tehnice, după cum urmează:
4.1)

Condiții referitoare la contract (principalele condiții tehnice, financiare și modalității de plată);

Toate clauzele contractuale, condițiile suspensive de intrare în vigoare a contractului,
modalitățile de plată, modalități de ajustare / revizuire a prețului, sunt cuprinse în Proiectul de
contract și în Caietul de sarcini. Acestea fac parte integrantă din documentația de atribuire.
•

Valoarea estimată a contractului este de 1 800 000,00 MDL, exclusiv TVA.

4.2)

Criterii de calificare

Criteriul de calificare

Modalitatea de îndeplinire a criteriului de
calificare
A. SITUAȚIA PERSONALĂ ȘI CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII
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a. Să facă dovada că nu este înscris în nicio
listă de interdicție de a participa la o
procedură de atribuire.

-

Se va verifica lista operatorilor economici
care sunt inclusi în lista de interdicție de a
participa la achizițiile publice;

b. Să facă dovadă că deține licența pentru
furnizare gaze naturale

-

Copia documentului
semnătură și ștampilă.

-

4.3)

confirmată

prin

B. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ
Experiența similară de furnizare gaze Se va prezenta Formular completat în legătură cu
experienţa similară în ultimii 3 ani de activitate naturale în ultimii 3 ani
se va completa Formularul F9;
Criterii de evaluare a ofertelor

Criteriul de evaluare a ofertelor este „Oferta cu cel mai mic preț care corespunde integral cerințelor
tehnice”.
5. Altă informație relevantă:
•

MODUL DE DEPUNERE ȘI DE PREZENTARE A OFERTEI

Plicul/coletul sigilat va conține următoarele:
- Formularul de ofertă F4;
- Oferta tehnică;
- Oferta financiară;
- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, care reflectă
situaţia la ziua depunerii ofertelor, depus pe propria răspundere, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte
de data limită a depunerii ofertelor;
- Certificat ce confirmă calitatea de furnizor licențiat de gaze naturale.
- Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat, eliberat cu cel mult 30 de
zile înainte de data-limită de depunere a ofertei.
- Formularele obligatorii a fi completate conform caietului de sarcini;
- + 1CD/1Memory stick care să conțină toate documentele din Plic.
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.
A. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:
Propunerea tehnică va specifica:
Caracteristicile tehnice ale produsului ofertat în raport cu cele solicitate de către Beneficiar
B. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiară va evidenția:
- Prețul unitar pe produs/ per [MWh], exclusiv TVA
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-

Valoarea totală a contractului de achiziţii de bunuri ( exclusiv TVA).

C. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
- Minim 3 (trei) luni de la data deschiderii ofertei.
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:
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,.
➢ 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.
Garanția pentru ofertă poate fi depusă atât în monedă națională, respectiv LEI MOLDOVENEȘTI
(MDL) cât și în EURO, la cursul valutar din ziua emiterii.

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: office@vmtg.md cu
mențiunea în Subiect: „Achiziția gazelor naturale operaționale pentru punerea în funcțiune a
conductei”.
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 05.08.2020 inclusiv.
E. LIMBA APLICABILĂ PREZENTEI PROCEDURI:
Oferta va fi redactată în limba de stat. În cazul în care ofertanții depun documente într-o altă limbă,
acestea vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

5/8

F. MONEDA APLICABILĂ PREZENTEI PROCEDURI:
Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională, respectiv LEI MOLDOVENEȘTI.
Beneficiarul acceptă depunerea ofertelor și în EURO. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se
recalculează în moneda naţională reieşind din cursul oficial de schimb al monedei naţionale stabilit de
Banca Naţională a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor.
3. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative
Oferte alternative nu se admit.
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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