
 

 Aprobat: 

Director SRL «Chișinău-gaz» 

_____________ Oleg TETEREA 

«_____» _____________________ 

 

ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA PROCEDURII DE ACHIZIŢII 

Tema: Achiziționarea rechizitelor de birou 

Nr. CG-B-30/22 

 

 1. Beneficiarul: SRL „Chișinău-gaz” situată pe adresa: str. Albișoara 38, mun. Chișinău, R. 

Moldova, MD-2005, tel: 022-578-702, email: ion.lisa@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md.  

 2. Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea rechizitelor de birou, hârtie xerox ș.a.. 

 a) Tipul contractului de achiziții: Contract de achiziții de bunuri. 

 b) CPV: - 39162110-9; 

 c) Locul livrării bunurilor: La depozitul beneficiarului în raza mun. Chișinău; 

 d) Descrierea generală a bunurilor – conform Caietului de sarcini: 

 Informații privind obținerea caietului de sarcini: Caietul de sarcini și Documentația de atribuire vor 

fi publicate pe www.chisinaugaz.md rubrica Transparență / Achiziții.  

 Urmăriți pagina web a întreprinderii: www.chisinaugaz.md. 

 e) Cerințe față de operatorii economici: Să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată, 

să nu se afle în proces de lichidare, să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților, să nu-i fie stopată 

activitatea; sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate 

obligațiile financiare față de fondurile de stat; să dispună de toate documentele de permisie necesare 

(licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate, de dotarea tehnică necesară 

cât și de cadre calificate. 

 Ofertele operatorilor economici, incluși în lista de interdicție elaborată de Agenția Achiziții Publice, 

nu se admit pentru participare la procedura de achiziție.   

 Ofertele trebuie să fie prezentate în plicuri netransparente, sigilate și marcate cu adresa operatorului 

economic, a beneficiarului, tema concursului, cât și numărul concursului, și depuse la adresa 

Beneficiarului: str. Albișoara 38, mun. Chișinău, R. Moldova, MD-2005, operatorii economici pot să 

prezinte oferte și prin email: ion.lisa@chisinaugaz.md.  

În acest caz beneficiarul, la data primirii ofertei, înregistrează oferta în Registrul ofertelor de achiziții.   

  f) Tipul procedurii: Concurs de tip deschis. 

 g) Criteriile de calificare: 

* Oferta trebuie sa fie prezentată în plic netransparent și să fie însoțită de documentația de atribuție. 

* Oferta să fie prezentată obligatoriu conform cerințelor indicate în caietul de sarcini și să corespundă în 

totalitate cerințelor tehnice. În caz contrar oferta va fi descalificată; 

* Întocmită clar, fără corectări, cu indicarea numărului și datei de ieșire, cu semnătura persoanei 

responsabile și ștampila operatorului economic; 

* Să aibă caracter indiscutabil și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de către beneficiar şi urmează a fi semnată, pe propria răspundere, de către operatorul 

economic sau de către o persoană legal împuternicită; 

* Tipărită sau scrisă cu cerneală neiradiabilă; 

* Să fie prezentată în termenul stabilit în anunțul de achiziții; 

* Se fie prezentate în limba de stat cu specificarea clară a parametrilor; 

 Oferta - conform Anexei nr. 2 la Regulamentul intern privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii 

în cadrul SRL ”Chișinău-gaz”; 
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 informația generală - conform Anexei nr. 3 la Regulamentul intern privind achiziția de bunuri, 

lucrări și servicii în cadrul SRL ”Chișinău-gaz”; 

 experiența similară în ultimii 3 ani de activitate - conform Anexei nr. 3 la Regulamentul intern 

privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii în cadrul SRL ”Chișinău-gaz”; 

 Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al 

persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură și ștampilă; 

 Efectuarea sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa 

datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată 

se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md;  

 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat 

bunuri în ultimii 3 ani: 

- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției 

contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai 

mare decît valoarea viitorului contract sau Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei 

ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform 

datelor din rapoartele financiare prezentate; 

 h) Data  limită a prezentării ofertelor:  ”04” ianuarie 2022 ora 11:00. 

 i) Data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse: ”04” ianuarie 2022 ora 11:00, str. Albișoara 38, 

mun. Chișinău, R. Moldova. 

 j) Descrierea contractului: Data începerii va fi considerată data semnării contractului de 

achiziționare de bunuri de ambele părți și va fi valabil pe perioada unui an din momentul semnării 

acestuia.  

 k) Informații suplimentare: Informația cu referire la documentația de achiziții se găsește pe site-ul 

oficial al SRL „Chișinău-gaz”, www.chisinaugaz.md, compartimentul ”Transparență”. 

 În cazul întrebărilor suplimentare cu referire la documentația de achiziții, caietul de sarcini cât și 

cerințele tehnice - persoana de contact: Lisa Ion, tel: 022-578-702, email: ion.lisa@chisinaugaz.md 

 3. Informații juridice, economice, financiare și tehnice, după cum urmează: 

 a) Condiții referitoare la contract:  

 Termenul de semnare a contractului – în termen de maxim 20 zile calendaristice din data remiterii 

în adresa operatorului economic câștigător, a contractului sau a notificării de atribuire a 

contractului; 

 Achitarea – Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data 

recepționării facturii fiscale de către Beneficiar; 

 Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor 

contractuale, Executantul: compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.  

Achită Beneficiarului o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea bunurilor nelivrate, pentru 

fiecare zi de întârziere. 

 Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională 

a Moldovei în ziua efectuării operațiunii bancare. 

  b) Criterii de calificare, de evaluare a ofertelor: Cea mai avantajoasă, din punct de vedere 

economic – cel mai mic preț cu respectarea cerințelor de calificare. Prețurile vor fi finale și vor cuprinde 

toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau 

furnizare a acestora, alte costuri necesare pentru livrarea/achiziționarea bunurilor). Calitatea bunurilor 

livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. 

 c) Altă informație relevantă:  -; 

4. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  
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a) Ofertele alternative: pentru concursul de tip deschis ”Achiziționarea rechizitelor de birou” -  nu se 

admit. 

Nota: SRL „Chișinău-gaz”, își rezervă dreptul de anulare concursului de achiziții din careva motive. 

Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de 

participanții la procedura de achiziție. 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                            Lisa I. 

              Secretarul Grupului                                                           Mutruc R. 

              Membrii Grupului                                                              Cernei C. 

                                                                                                            Stețco C. 

                                                                                                            Răsoi V. 

                    Calașnic N.         

                    Malțev D. 



Aprobat: 

Director SRL «Chișinău-gaz» 

_____________ Oleg TETEREA 

«_____» _____________________ 

 

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 

PROCEDURA DE ACHIZIŢII 

Achiziționarea rechizitelor de birou 

Nr. CG-B-30/22 

 

 1. Beneficiarul: SRL „Chișinău-gaz” situată pe adresa: str. Albișoara 38, mun. Chișinău, R. 

Moldova, MD-2005, tel: 022-578-702, email: ion.lisa@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md.  

 2. Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea rechizitelor de birou, hârtie xerox ș.a..  

 a)Tipul contractului de achiziții: Contract de achiziții de bunuri. 

 b)Locul livrării bunurilor: La magazinele specializate ale furnizorului; 

 c)Descrierea bunurilor, caiet de sarcini: 

         

nr. 

d/o 
Denumire bunuri Caracteristici 

Cantitate 

planificată 

pentru 

2022 

1 
Ascuțitoare pentru creioane                       

(Точилка для карандашей) 
  255 

2 Bandă adezivă (Скотч) 12 mm lățime 706 

3 Bandă adezivă (Скотч) 48 mm lățime 717 

4 Biblioraft (Папка согрегатор)  A4, 50 mm 343 

5 Biblioraft (Папка согрегатор)  A4, 75 mm 463 

6 Caiet (Тетрадь) A5, 12 foi, pătrățele 1384 

7 Calculator (Калькулятор)   55 

8 Capsator (Степлер) 24, 100 foi 5 

9 Capsator (Степлер) 24, 20-25 foi 190 

10 Clame (Скрепки) nr. 4 732 

11 Clame (Скрепки) nr. 2 1387 

12 Clei (Клей)  Moment 153 

13 Clei (Клей)  PVA (ПВА) 206 

14 Clei birotic (Клей канцелярский)   218 

15 Clei uscat/creion (Клей сухой) 15 гgr. 975 

16 Clipse de birou (Зажимы)    20 

17 Corector (Корректор)   732 

18 Corector lenta (Корректор лента)   25 

19 Corector stilou (Корректор ручка)   37 

20 Coș de birou (Урна для мусора)   47 

21 Creion colorat (Карандаши цветные)   121 

22 Creion simplu (Карандаш простой)   1478 

23 Cutter (Нож канцелярский) 18 mm 183 

24 Decapsator (Антистеплер)   134 

25 Dosar cu șină (Папка скоросшиватель) A4 plastic fața transparentă 807 
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26 
Dosar cu șină de metal (Скоросшив 

пластиковый) 
A4, polipropilen 198 

27 
Dosar cu șină de metal 

(Скоросшиватель пластиковый) 
A4, plastic 110 mic 404 

28 File transparent cu perforare (Файлы) 
A4, 30-50 mkm, 100 buc. 

în pachet 
30500 

29 Foarfece (Ножницы)   176 

30 Hîrtie calc rulou (Калька (рул)) rulou 18 

31 

Hîrtie color pentru tehnica de birou 

(Бумага Голубая ксерокс для 

офисной техники) 

A4, 80 gr., 500 foi în 

pachet 
65 

32 Hîrtie de consum (Бумага писчая) A4, 250 foi în pachet 41 

33 Hîrtie indigo (Бумага копировальная) A4 279 

34 Hîrtie pentru fax (Бумага факс)   1 

35 
Hîrtie pentru notițe (Бумага для 

заметок) 
9x9, 9x12 2172 

36 
Hîrtie pentru tehnica de birou (Бумага 

ксерокс для офисной техники) 
A2, 80 gr., flipchart 22 

37 
Hîrtie pentru tehnica de birou (Бумага 

ксерокс для офисной техники) 

A3, 80 gr., 500 foi în 

pachet 
27 

38 
Hîrtie pentru tehnica de birou (Бумага 

ксерокс для офисной техники) 

A4, 80 gr., 500 foi în 

pachet 
3888 

39 Hîrtie rulou (Бумага рул) 210 mm 4 

40 Hîrtie rulou (Бумага рул) 420 mm 45 

41 Hîrtie vatman (Ватман) 860x610mm, 190g/m2 50 

42 
Indecs autoadeziv (Стикер (лаборат) - 

закладка) 
  58 

43 
Indecs autoadeziv color (Стикер - 

закладка цветной) 
  464 

44 Lupă (Увеличит стекло)   20 

45 
Mapă clipboard (Папка 

планшет/дипломат/Доска объявл) 
  131 

46 Mapă cu elastic (Папка на резинках) A4 plastic 856 

47 Mapă cu legătură (Папка на завязках) A4 carton 3432 

48 Mapă unghi (Папка уголок) A4 plastic 1154 

49 Marker color (Маркер цветной)   1208 

50 Marker negru (Маркер черный)   734 

51 Perforator (Дырокол) 
20 foi, Spatiu intre gauri - 

80 mm 
108 

52 Pioneze (Кнопки)   141 

53 Pix (Ручка простая)   3914 

54 Pix (Ручка) pe gel 1850 

55 Pix (Ручка) pe ulei Maxritter 2745 

56 Plic (Конверт)   4590 

57 Radieră (Ластик) KOH-I-NOOR 500 

58 
Registru caiet pentru cancelarie (Реестр 

офисная тетрадь) 
A4, 48 foi, pătrățele 514 



59 
Registru caiet pentru cancelarie (Реестр 

офисная тетрадь) 
A4, 96 foi, pătrățele 637 

60 Rezervă pentru pix (Стержень) cu gel 1652 

61 Rezervă pentru pix (Стержень) Maxritter 2070 

62 Rezervă pentru pix (Стержень) simplu 2072 

63 Riglă (Линейка) 30 cm, plastic 677 

64 Riglă ofiter (Линейка офицерская) 20 cm, plastic 1 

65 Scoabe (Скобы) nr. 10 229 

66 Scoabe (Скобы) nr. 24 1016 

67 
Set pentru indosariat (Комплект для 

переплета) 
  10 

68 Suport pentru accesorii (Органайзер)   21 

69 
Suport pentru documente (Лоток для 

документов) 
vertical/orizontal 27 

70 
Vopsea pentru ștampile (Штемпельная 

краска) 
  151 

 

  * cantitatea este planificată și se poate modifica pe parcursul valabilității contractului. Bunurile se 

eliberează în baza comenzilor prealabile din partea beneficiarului. 

 d) Condiții de participare, cerințe față de furnizori și lista documentelor necesare de prezentat:  

 Oferta - conform Anexei nr. 2 la Regulamentul intern privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii 

în cadrul SRL ”Chișinău-gaz”; 

 informația generală - conform Anexei nr. 3 la Regulamentul intern privind achiziția de bunuri, 

lucrări și servicii în cadrul SRL ”Chișinău-gaz”; 

 experiența similară în ultimii 3 ani de activitate - conform Anexei nr. 3 la Regulamentul intern 

privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii în cadrul SRL ”Chișinău-gaz”; 

 Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al 

persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură și ștampilă; 

 Efectuarea sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa 

datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată 

se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md;  

 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat 

bunuri în ultimii 3 ani: 

- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției 

contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau 

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai 

mare decît valoarea viitorului contract sau Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei 

ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform 

datelor din rapoartele financiare prezentate; 

 e) Descrierea contractului: Data începerii va fi considerată data semnării contractului de 

achiziționare de bunuri de ambele părți și va fi valabil pe perioada unui an din momentul semnării 

acestuia.  

 f) Informații suplimentare: Informația cu referire la documentația de achiziții se găsește pe site-ul 

oficial al SRL „Chișinău-gaz”, www.chisinaugaz.md, compartimentul ”Transparență”. 

 În cazul întrebărilor suplimentare cu referire la documentația de achiziții, caietul de sarcini cât și 

cerințele tehnice - persoana de contact: Lisa Ion, tel: 022-578-702, email: ion.lisa@chisinaugaz.md 

 3. Informații juridice, economice, financiare și tehnice, după cum urmează: 
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 a) Condiții referitoare la contract:  

 Termenul de semnare a contractului – în termen de maxim 20 zile calendaristice din data remiterii 

în adresa operatorului economic câștigător, a contractului sau a notificării de atribuire a 

contractului; 

 Achitarea – Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data 

recepționării facturii fiscale de către Beneficiar; 

 Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor 

contractuale, Executantul: compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.  

Achită Beneficiarului o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea bunurilor nelivrate, pentru 

fiecare zi de întârziere. 

 Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională 

a Moldovei în ziua efectuării operațiunii bancare. 

 b) Criterii de calificare, de evaluare a ofertelor: Cea mai avantajoasă, din punct de vedere economic 

– cel mai mic preț cu respectarea cerințelor de calificare. Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele 

(cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a 

acestora, alte costuri necesare pentru livrarea/achiziționarea bunurilor). Calitatea bunurilor livrate trebuie 

să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. 

 c) Altă informație relevantă:  -; 

4. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  

a) Ofertele alternative: pentru concursul de tip deschis ”Achiziționarea rechizitelor de birou” -  nu se 

admit. 

Nota: SRL „Chișinău-gaz”, își rezervă dreptul de anulare concursului de achiziții din careva motive. 

Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de 

participanții la procedura de achiziție. 

 

 

Președintele Grupului de lucru                            Lisa I. 

              Secretarul Grupului                                                           Mutruc R. 

              Membrii Grupului                                                              Cernei C. 

                                                                                                            Stețco C. 

                                                                                                            Răsoi V. 

                    Calașnic N.         

                    Malțev D. 

 

 

 

 

 


