
ANUNȚ PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII DE ACHIZIȚII 

Tema: Achiziționarea vopselei 

Nr. ED-G-16/22 

1. Beneficiarul: SRL ”Edinet-GAZ” Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 

28. 

2. Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea vopselei. 

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

b) Locul livrării bunurilor: La depozitul beneficiarului în raza mun. Edinet; 

c) 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.edinet-gaz.md rubrica Tendere. 

Urmăriți pagina web a întreprinderii: www.edinet-gaz.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: 

Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28, operatorii economici pot să prezinte 

oferte și prin email: Arsenii.ivan@edinetgaz.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 și 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 ”Edinet-gaz”; 

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

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

http://www.edinet-gaz.md/
mailto:Arsenii.ivan@edinetgaz.md


• 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 ” Edinet-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 execuția unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției 

contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin 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: ”29” aprilie 2022 ora 11:00. 

i) Data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse: ”29” aprilie 2022 ora 11:00, Republica Moldova, 

MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28. 

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

oficial al SRL „Edinet-gaz”, www.edinet-gaz.md, compartimentul ’’tendere”. 

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

cerințele tehnice - persoana de contact: Arsenii Ion, tel: 0246 2 49 96, email: arsenii.ivan@edinet-gaz.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 și standardelor în vigoare. 

c) Altă informație relevantă: -; 

4. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: 

a) Ofertele alternative: pentru concursul de tip deschis ”Achiziționarea vopselei” - nu se admit. 

Nota: SRL „Edinet-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.



DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 

PROCEDURA DE ACHIZIȚII 

Achiziționarea vopselei 

Nr. ED-G-16/22 

1. Beneficiarul: SRL ”Edinet-GAZ” Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. 

Testimițeanu 28, persoana de contact: Arsenii Ion, tel: 0246 2 49 96, email: arsenii.ivan@edinet-gaz.md 

2. Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea Vopselei. 

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

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

1. Descriere generală, Informații: 

Asigurarea cu bunuri vopsea, grund ș.a., pentru activitatea de bază a întreprinderii de distribuție a 

gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova: 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

Unitatede 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

1 
Vopsea 

galbenă 
kg 7 942,5 

Email Vopsea alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email 

universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Compoziţia 

chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, 

cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul 

înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material 

universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. 

Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi 

rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor 

sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la 

ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru 

de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). 

Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

Ambalaj de: nu mai mare de  4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, 

Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, 

complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data 

eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și 

declarația de conformitate.          

2 Vopsea roșie kg 77,5 

Email Vopsea alchidică, culoare - roșie. Vopsea email 

universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Compoziţia 

chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, 

cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul 

înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material 

universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. 

Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi 

rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor 

sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la 

ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru 

de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). 

Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

Ambalaj de: nu mai mare de  4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, 

Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, 

complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data 

eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și 

declarația de conformitate.          



4 
Vopsea 

neagră 
kg 5    

Email Vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email 

universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Compoziţia 

chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, 

cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul 

înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material 

universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. 

Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi 

rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor 

sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la 

ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru 

de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). 

Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

Ambalaj de: nu mai mare de  4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, 

Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, 

complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data 

eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și 

declarația de conformitate.          

5 
Vopsea 

albastră 
kg 62,5 

Email Vopsea alchidică, culoare - albastră. Vopsea email 

universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Compoziţia 

chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, 

cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul 

înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material 

universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. 

Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi 

rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor 

sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la 

ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru 

de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). 

Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

Ambalaj de: nu mai mare de  4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, 

Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, 

complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data 

eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și 

declarația de conformitate.        

8 Grunt kg    22.5 

Email Vopsea alchidică,  pentru protecția anticorosivă a 

suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor 

atmosferice, pentru amorsarea 

suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu 

reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 

ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 

105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. 

Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

Ambalaj de: nu mai mare de  4,5 kg;  

9 White Spirit l 630    

White - Spirit incolor. pentru diluarea vopselelor alchidică de 

ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se 

transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș 

(0,9/1 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă 

și săpun, diluant pentru vopsea email; ÎNOCUITOR White-

Spirit, NU SE ACCEPTA. 



10 Diluant "646" l 144    
Diluant 646 pentru diluarea emailurilor și grunturilor acrilice, 

sticla 0.9/1 L. 

 

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 ”Edinet-gaz”; 

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

și servicii în cadrul SRL ” Edinet -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 ” Edinet -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 execuția unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției 

contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin 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.edinet-gaz.md, compartimentul ’’Tendere”. 

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

cerințele tehnice - persoana de contact: Arsenii Ion, tel: 0246 2 49 96, email: arsenii.ivan@edinet-gaz.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 și standardelor în vigoare. 

c) Altă informație relevantă: -; 

4. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: 

a) Ofertele alternative: pentru concursul de tip deschis ”Achiziționarea vopselei” - nu se admit. 

Nota: SRL „Edinet-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. 

 


