
ANUNŢ REPETAT PRIVIND INIŢIEREA PROCEDURII DE ACHIZIŢII 

Tema: Servicii de finanțare în leasing 

 Nr. CG-CS-18/21 

 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 și întreprinderile din sistemul de distribuție de gaze naturale pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova. 

 2. Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea serviciilor finanțare în leasing a 

mijloacelor de transport planificate spre achiziție în anul 2021. 

 a) Tipul contractului de achiziții: Contract de leasing financiar. 

 b) CPV: – 66114000-2.    

 c) Locul serviciilor: Republica Moldova. 

 

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

 Informații privind obținerea caietului de sarcini: Caietul de sarcini va fi publicat pe site-

ul întreprinderii www.chisinaugaz.md sau poate fi ridicată de la adresa: str. Albișoara 38, 

mun. Chișinău sau contactând numărul de tel: 022-578-702 sau prin mail. 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. 

 Ofertantul trebuie să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor 

asemenea proceduri financiare.  

 Ofertele operatorilor economici, incluși în lista de interdicție a beneficiarului şi/sau în 

lista de interdicție a operatorilor economici, 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 sau 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 conform cerințelor; 

* 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 prin 
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procură; 

* 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. 

 h) Data  limită a prezentării ofertelor:  ”04” noiembrie 2021 ora 10:00. 

 i) Data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse: ”04” noiembrie 2021 ora 11:00, str. 

Albișoara 38, mun. Chișinău, R. Moldova. 

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

achiziționare de servicii de ambele părți și va fi valabil până la executarea deplină.  

 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 10 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 30 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 serviciilor 

neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere. 

 Pentru contractele încheiate în valută străină, achitarea se va efectua 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, atât din punct 

de vedere economic. Prețurile / costurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele și 

cheltuielile necesare pentru executarea achiziției, alte costuri necesare pentru executarea 

contractului. Va fi luat în calcul cel mai mic preţ evaluat total (pentru întreaga perioadă de 

leasing), ținând cont de perioada de finanțare și % aportului inițial care va fi selectat de 

Beneficiar. Calitatea serviciilor prestate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în 

vigoare. 
   

4. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  

a) Ofertele alternative: pentru concursul de tip deschis ”Servicii de finanțare în leasing” -  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. 
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Documentație de atribuire 

pentru procedura de achiziție Nr. CG-CS-18/21 

”Servicii de finanțare în leasing” 

 

 1. Beneficiar: întreprinderile din sistemul de distribuție de gaze naturale pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova.  

 2. Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea serviciilor finanțare în leasing a 

mijloacelor de transport planificate spre achiziție în anul 2021. 

 a) Tipul contractului de achiziții: Contract de leasing financiar. 

 b) CPV: – 66114000-2.    

 c) Descrierea serviciilor: conform caietului de sarcini: 

       - Calculul costurilor de finanțare în leasing, reieșind din aportul inițial de maxim 30%, 

pentru perioada de 60 luni, calculat pentru fiecare mijloc de transport; 

 - Oferta urmează să cuprindă toate costurile/comisioanele detaliate (inclusiv asigurarea), 

aferente prestării serviciilor de leasing calculate, precum și costul total.  

 - Proiectul contractului pentru prestarea Serviciilor de finanțare în leasing. 

* Cantitatea și costurile mijloacelor de transport planificate pentru procurare în leasing – 

cantitatea finală va fi determinată la procedura de încheiere a contractului: 

  
Denumire bunuri spre 

finanțare 
un. Cantitate 

Cost unitate 
planificat 
euro fără 

TVA 

Cost total 
planificat euro 

fără TVA 

1 
Mijloc de transport pentru 
exploatare - LADA LARGUS 

buc 6  13 800,00     82 800,00    

 

 d) 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. 

 Ofertantul trebuie să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor 

asemenea proceduri financiare.  

 Ofertele operatorilor economici, incluși în lista de interdicție a beneficiarului şi/sau în 

lista de interdicție a operatorilor economici, 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 sau prin email: ion.lisa@chisinaugaz.md în acest 

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

 e) Tipul procedurii: concurs de tip deschis. 

 f) Criteriile de calificare: 
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* Oferta trebuie sa fie prezentată în plic netransparent și să fie însoțită de documentația de 

atribuție. 

* Oferta să fie prezentată conform cerințelor; 

* 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 prin 

procură; 

* 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. g) Descrierea 

contractului: Data începerii va fi considerată data semnării contractului de achiziționare de 

servicii de ambele părți și va fi valabil până la îndeplinirea obligațiunilor.  

 Câștigătorul concursului va încheia contracte separate cu fiecare întreprindere de 

distribuție a gazelor în parte, SRL ”Chișinău-gaz” își rezervă dreptul de a lua o decizie pe 

marginea subiectului dat după desemnarea câștigătorului. 

 h) Informații suplimentare:  

 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 10 de 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 30 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, și achită Beneficiarului o penalitate în mărime de – 0,1 % din 

valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere. 

 Pentru contractele încheiate în valută străină, achitarea se va efectua conform cursului 

valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei în ziua efectuării operațiunii bancare.  

 b) Condiții de participare și lista documentelor necesare de prezentat:  

 Copia extrasului din registrul de stat; 

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

de zile înainte de data înaintării ofertei; 

 Licențe/autorizații – care atestă dreptul de prestare a asemenea servicii; 

 Cererea de participare la calificare; 

 Oferta; 

 Informația generală; 

 Raportul financiar pentru ultima perioada de raportare; 
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c) Criterii de calificare, de evaluare a ofertelor: Cea mai avantajoasă, atât din punct 

de vedere economic. Prețurile / costurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele și 

cheltuielile necesare pentru executarea achiziției, alte costuri necesare pentru executarea 

contractului. Va fi luat în calcul cel mai mic preţ evaluat total (pentru întreaga perioadă de 

leasing), ținând cont de perioada de finanțare și % aportului inițial care va fi selectat de 

Beneficiar. Calitatea serviciilor prestate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în 

vigoare. 
   

4. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  

a) Ofertele alternative: pentru concursul de tip deschis ”Servicii de finanțare în leasing” -  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. 

 


