Data 14.09.2018

ANUNŢUL ORIENTATIV DE ACHIZIŢII PLANIFICATE DE A FI EFECTUATE
DE SRL VESTMOLDTRANSGAZ 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: SRL VESTMOLDTRANSGAZ
Adresa: Bd-ul Ştefan cel Mare și Sfânt 180, Chișinău MD-2009, Republica Moldova.
Tel:+ 373 22 66-72-91
Fax:+373 22 29-10-40
E-mail: office@vmtg.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Duțu Tudor-Alexandru, Administrator
2. Obiectul achiziţiilor planificate, conform CPV;
Obiectul achizițiilor planificate:
Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze
Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica MoldovaFaza II - direcția Iași-Ungheni-Chișinău, împărțite în 7 loturi.

Coduri CPV:
- 45231220-3 – Lucrări de construcții de gazoducte
- 45231000-5 – Lucrări de construcții de conducte, de linii de comunicații și electrice
- 45312100-8 – Lucrări de instalare de sisteme de alarma împotriva incendiilor
- 45312200-9 – Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracție
- 71321000-4 – Servicii de proiectare tehnică a instalațiilor mecanice și electrice pentru
construcții
- 45231000-5 – Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice
- 45255121-3 – Lucrări de construcţii de instalaţii de suprafaţă
- 45210000-2 – Lucrări de construcții de clădiri
3. Caracteristicile generale, cantităţile, volumele de lucru, serviciu:
Caracteristicile generale:
Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze
Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica MoldovaFaza II- direcția Iași-Ungheni-Chișinău
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Cantităţile și volumele de lucru- 7 loturi, după cum urmează:
Obiectul lucrărilor îl reprezintă execuția conductei de interconectare a Sistemului de
Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din
Republica Moldova- Faza II- direcția Iași-Ungheni-Chișinău.
Lucrările ce vor fi executate sunt amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, traversând
raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și Chișinău, având în componență
următoarele obiecte de investiții:
- Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar, cu o lungime totală de 110
km;
- Execuție lucrări la stații de reglare și măsurare, inclusiv automatizările din cadrul
acestora;
- Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatindistribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conductă de
racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău ;
- Complex administrativ Ghidighici.
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 loturi, după cum urmează:
• LOT 1- Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar cu o lungime de
26,070 km, amplasat pe teritoriul raioanelor Ungheni și Nisporeni, unitațile administrative
Zagarancea, Todirești, Pîrlița, Rădenii Vechi, Alexeevca, Milești.
• LOT 2- 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
• LOT 3- Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de
32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni,
Capriana, Pănășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Siret.
• LOT 4- 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 2,6km, amplasat pe UAT Ghidighici.
• LOT 5- 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
Zăgărancea, 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.
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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
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.
• LOT 6- 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 record 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).
• LOT 7- 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, Stație Reglare-Măsurare gaze naturale (SRM
Ghidighici) și care vor constitui sediul administrativ al SRL Vestmoldtransgaz. Pentru
acest Lot se vor elabora și detaliile de execuție.
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 SRL VESTMOLDTRANSGAZ.
5. Termenii de livrare-executare
Termenul de executare a lucrărilor = estimativ 13 luni.
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6. Tipul procedurilor de achiziţii planificate de a fi efectuate
Licitație deschisă organizată pe 7 loturi.
7. Trimitere la adresa concretă pe pagina electronică, unde va fi plasată informaţia
detaliată privind achiziţiile
http://www.vmtg.md – Secțiunea Achiziții
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