
INVITATIA DE PARTICIPARE  
privind achizitionarea serviciilor prin cererea ofertelor de pret

1. Denumirea intreprinderii: ’’TRACOM” S.A.
2. IDNO: 1002600007237
3. Adresa: MD-2004, mun. Chisinau, str. Columna 170
4. Numarul de telefon/fax: 022 301 801; 022 301 815
5. Adresa de e-mail §i pagina web oficiala a intreprinderii: info@tracom.md 

veronica. ghetu@tracom. md, www. tracom. md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficiala de la care se va putea obtine accesul la 

documentatia de atribuire: veronica.ghetu@tracom.md
7. Obiectul principal de activitate al intreprinderii: Administrarea proprietatii de stat 

(terenul cu suprafata de 32 ha, situat pe adresa str. Columna 170, mun. Chi§inau) in baza 
Hotararii Guvemului nr.440/2011 cu privire la acordarea titlului de pare industrial Societapi pe 
Acfiuni „TRACOM”.

8. Cumparatorul invita operatorii economici interesati care ii pot satisface necesitatile sa 
participe la procedura de achizitie privind prestarea urmatoarelor servicii:

Nr.
crt.

Denumirea serviciilor 
solicitate

Unitatea
de

masura
Cantitatea

Specificarea 
tehnica 
deplina 

solicitata, 
standarde de 

referinta

Valoarea 
estimata 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot in parte)

1.

Servicii de asigurare a obiectelor 
industriale periculoase (retelei 
de gaze naturale) in cadrul 
Parcului Industrial TRACOM

set
Conform

anexei

Valoarea estimativa tota a -

9. In cazul in care contractul este impartit in loturi, un operator economic poate depune 
oferta pentru toate loturile.

1) termenul limita pentru executarea lucrarilor: 13 septembrie 2022;
2) termenul de valabilitate a contractului: un an de zile din data incheierii contractului cu 

posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate.
Prestarea serviciului este rezervata unei anumite profesii in temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (dupa caz): conform legislatiei in vigoare.

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora §i a criteriilor de selectie; nivelul minim (nivelurile minime) al 
(ale) cerintelor eventual impuse:

Nr.
crt.

Descrierea criteriului/cerintei
Mod de demonstrare 

a indeplinirii 
criteriului/cerintei

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1. Prepil cel mai scazut Oferta de pret

2. Termenul de executare a serviciilor
13 septembrie 

2022

mailto:info@tracom.md
mailto:veronica.ghetu@tracom.md


Nota: Criteriile de atribuire sunt:
pretul cel mai scazut
costul cel mai scazut
cel mai bun raport calitate-pret
cel mai bun raport calitate-cost
Conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului: termen de executare a 

lucrarilor pana la 13 septembrie 2022;
Conditii juridice: agentul economic sa nu fie insolvabil; sa nu fie in curs de lichidare; sa 

nu fie sechestrate bunurile; sa nu fie suspendata activitatea economica; sa fie indeplinite 
obligatiile privind achitarea impozitelor catre bugetele de toate nivelurile §i platile obligatorii 
catre fondurile de stat; sa detina documentele §i avizele necesare pentru acest tip de activitate 
(licente, acreditari, atestari etc.), echipamentul tehnic necesar §i personalul calificat.

Conditiile contractuale:
termen de prestare a serviciului: un an
termen de incheiere a contractului: cel mult 5 zile calendaristice de la data transmiterii 

contractului catre ca?tigatorul ofertei sau notificarii atribuirii contractului;

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret.
11. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 

precum §i ponderile lor: ________________________________________________
Nr.
crt.

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. Valoarea ofertei 100

12. Un operator economic poate fi exclus de la participarea la procesul de achizitie daca 
s-a constatat ca:
a) se afla in situatie de insolventa, lichidare, suspendare sau incetare a activitatii, administrare 
judiciara sau orice alta situatie similara;
b) prezinta informatii false in materialele transmise.
Operatorul economic trebuie sa confirme disponibilitatea bazei tehnice proprii §i a personalului 
calificat.

13. Termenul-limita de depunere/deschidere a ofertelor: 
pana la: 31 august 2022, orele 16:00.
Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: str. Columna 

170, mun. Chisinau.
14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 5 zile de la data desemnarii ca§tigatorului.
15. Locul deschiderii ofertelor: str. Columna 170, mun. Chisinau.
Ofertele intarziate vor fi respinse.
16. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: grupul de achizitii

S.A.’TRACOM ”.
Ofertantii sau reprezentantii acestora au dreptul sa participe la deschiderea ofertelor.
17. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba

de stat.



18. Alte informatii relevante: Ofertele de pret trebuie sa fie prezentate in plic sigilat, cu 
indicarea denumirii agentului economic §i adresei juridice, insotite de urmatoarele documente 
confirmative:
1) Oferta de pret;
2) Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, licenta, autorizatia;
3) Certificatul de conformitate, de calitate (dupa caz);
4) Informatii generale despre agentul economic;
5) Certificat ce atesta lipsa datoriilor fata de bugetul de stat, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte 
de depunerea ofertei;
6) Experienta similara in ultimii 3 ani.

Conducatorul grupului de lucru:



Lista instalațiilor de gaze și conductelor de gaze situate 

pe teritoriul P.I. “TRACOM”, mun.Chișinău, str. Columna 170 

 

1. Conducte de gaz subterane. 

1.1 Сonducte subterane de gaz din polietilenă, presiunea medie (conform Contract 

la deservire tehnică a obiectelor sistemului de gazificare Nr. 3984 din 23.11.2013 cu 

SRL “Chișinău-Gaz”): 

 Unitatea 

de măsură 

Cantitatea 

PE, p/medie, d-90 mm m 100 

PE, p/medie, d-75 mm m 200 

PE, p/medie, d-63 mm m 560 

PE, p/medie, d-50 mm m 840 

PE, p/medie, d-40 mm m 80 

                                                                                 ∑=1780,0 m 

1.2 Сonducte subterane de gaz din polietilenă, presiunea joasă (conform Contract la 

deservire tehnică a obiectelor sistemului de gazificare Nr. 3984 supl.2 din 

27.11.2013 cu SRL “Chișinău-Gaz”): 

 Unitatea 

de măsură 

Cantitatea 

PE, p/joasă, d-63 mm m 30 

 

2. Conducte de gaz supraterane. 

2.1 Сonducte supraterane de gaz din oțel, presiunea medie (conform Contract la 

deservire tehnică a obiectelor sistemului de gazificare Nr. 3984 din 23.11.2013 cu 

SRL “Chișinău-Gaz”): 

 

 



 Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

oțel, p/medie, d-108 mm m 7,8 

oțel, p/medie, d-76 mm m 11,8 

oțel, p/medie, d-57 mm m 76,1 

oțel, p/medie, d-40 mm m 118,8 

oțel, p/medie, d-32 mm m 10,5 

oțel, p/medie, d-25 mm m 4,0 

oțel, p/medie, d-40 mm m 0,6 

oțel, p/medie, d-25 mm m 3,0 

                   ∑=232,3 m 

2.2 Сonducte supraterane de gaz din oțel, presiunea joasă (conform Contract la 

deservire tehnică a obiectelor sistemului de gazificare Nr. 3984 supl.2 din 

27.11.2013 cu SRL “Chișinău-Gaz”): 

 Unitatea 

de măsură 

Cantitatea 

oțel, p/joasă, d-57 mm m 42 

oțel, p/joasă, d-32 mm m 2,0 

               ∑=44,0 m 

2.3 Сonducte supraterane de gaz din oțel, presiunea joasă (conform Contract la 

deservire tehnică a rețelelor de gaze interioare și pe fațadă Nr. 1330 din 11.12.2015 

cu SRL “Chișinău-Gaz”): 

 Unitatea 

de măsură 

Cantitatea 

a) fațadă: p/joasă, d-20 mm m 20,0 

b) interior: p/joasă, d-20 mm m 12,0 

                  p/joasă, d-15 mm    m 2,0 

                  ∑=34,0 m 

 



3. Posturi de Reglare a Presiunii gazelor (PRG) cu regulatoare de 

presiune. 

3.1 PRG-uri transferat la deservire tehnica (conform Contract la deservire tehnică a 

obiectelor sistemului de gazificare Nr. 3984 din 25.11.2013 cu SRL “Chișinău-

Gaz”): 

 Unitatea 

de măsură 

Cantitatea 

PRG-uri 

PRG cu regulator DSR-25 buc. 2 

PRG cu 2 reg-re DSR-25 buc. 3 

PRG cu 2 reg-re DKR-50 buc. 3 

PRG cu 2 reg-re DKR-70 buc. 8 

PRG cu 2 reg-re RDNK-50 buc. 1 

Cantitatea PRG-uri: 17 buc. 

Cantitatea regulatoarelor de presiune: 32 buc. 

 

4. Noduri de Evidență 

4.1 Contor de gaz transferat la deservire tehnică (conform Contract la deservire 

tehnică a obiectelor sistemului de gazificare Nr. 3984 din 25.11.2013 cu SRL 

“Chișinău-Gaz”): 

 Unitatea 

de măsură 

Cantitatea 

Contor BK-G4T Nr. 29965538 buc. 1 

 


