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CLARIFICARE DIN OFICIU
22.06.2020
În atenția operatorilor economici interesați de participarea la procedurile de licitație deschisă
organizate la nivelul VESTMOLDTRANSGAZ SRL, 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”, respectiv:
- Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru Detaliile de Execuție
aferente SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatin,
Automatizare și securizare conductă
https://www.vmtg.md/images/doc/01._17.06.2020_ANUNT_-SRMuri_clean_GP_0.5.pdf
- Protecție catodică conductă (pt 1250-pc 2017/2020)
https://www.vmtg.md/images/doc/lotSPC/ANUNT_REPETARE_LD_SPC_10.06
.2020.pdf
- Aparataj , instalații și instrumentar pentru atelierul, laboratorul și depozitul din
cadrul complexului administrativ Ghidighici
https://www.vmtg.md/images/doc/00._ANUNT_INITIERE_APARATAJ_17.06.2
020.pdf
- Mobilier și accesorii pentru centrul administrativ Ghidighici
https://www.vmtg.md/images/doc/00._ANUNT_INITIERE_MOBILIER_17.06.2
020.pdf
Având în vedere faptul că Republica Moldova se află în stare de alertă, din cauza pandemiei
generate de virusul COVID-19, VESTMOLDTRANSGAZ SRL solicită ca orice operator
economic interesat să participe la procedurile de licitație deschisă organizate în această
perioadă, să comunice persoanele împuternicite pentru participarea la procedură și copie după
actele de identitate ale acestora, la adresa de e-mail achizitie@vmtg.md, în vederea confirmării
de către VESTMOLDTRANSGAZ SRL a intenției de implicare în cadrul proiectului de interes
național „Construcția gazoductului Ungheni-Chișinău”, pentru aplicarea regulilor de trecere a
frontierei de stat în conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova nr. 17 din 13 aprilie 2020.
Operatorii economici interesați vor transmite datele precizate cu cel puțin 2 zile înainte de datalimită de depunere a ofertelor.
Președintele Comisiei de Achiziții
LUCA BOGDAN-AVRAM
Întocmit,
Bordi Mădălina-Georgeta
Secretar Comisie de Achiziții
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