
  
INVITAŢIA DE PARTICIPARE nr.4 din 02.12.2020 

  
privind achiziţionarea: ACHIZIȚIONAREA COMBUSTIBILULUI PENTRU AUTOMOBILE                           
DE SERVICIU PENTRU ANUL 2021 
 prin procedura de achiziţie: LICITAȚIE DESCHISĂ. 

 
 1. Denumirea întreprinderii: ÎNTREPRINDEREA DE STAT SERVICII PAZĂ a MAI 
 2. IDNO: 1010600043506 
 3. Adresa: str. Mitropolit Varlaam,79 
 4. Numărul de telefon/fax: (022) 256-256; 256-203 
 5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a întreprinderii: http://www.serviciipaza.md/ 
 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: achiziți@serviciipaza.md. 
 7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: servicii pază. 
 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi care îi pot satisface necesităţile să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri: 
  

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/ 
lucrărilor solicitate 

Unitatea 
de măsură 

Cantitatea Specificarea 
tehnică deplină  

solicitată, 
standarde  

de referinţă 

Valoarea 
estimată lei 
FĂRĂ TVA 

 

1. LOTUL I- BENZINĂ  LITRI 200 000  AI -95 3 500 000,00 
2. LOTUL II - MOTORINĂ LITRI 5 000  EURO -5 80  000,00 

                                                                                       Valoarea estimativă totală 3 580 000,00 
  
            Criteriu solicitat conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei: 

Nr.  FILIALA Denumirea produselor 

1 SERVICII PAZA FIL. ANENII NOI,   
str.Suvorov, 41-a  Premium 95 

2 SERVICII PAZA FIL. BALTI, str.Şt.cel Mare, 57 Premium 95 
3 SERVICII PAZA FIL. BRICENI, str.Independenţei,3 Premium 95 
4 SERVICII PAZA FIL. CAHUL, str.Şciusev,9 Premium 95 
5 SERVICII PAZA FIL. CALARASI, str.M.Eminescu,19-a Premium 95 
6 SERVICII PAZA FIL. CAUSENI, str.M.Radu,9 Premium 95 
7 SERVICII PAZA FIL.CEADIR-LUNGA, str.Maiakovskii,14 Premium 95 

8 
SERVICII PAZA CHISINAU,mun.Chișinău Premium 95 / 

Motorina EURO 5 

9 SERVICII PAZA FIL. COMRAT, str.Lenin,189 Premium 95 
10 SERVICII PAZA FIL. CRIULENI, str.31 August,72 Premium 95 

11 
SERVICII PAZA FIL. DONDUSENI, str.S.Lazo, 8 Premium 95 
SERVICII PAZA subdiviziune a FIL.DONDUȘENI situate în 
or. OCNIȚA, str.M.Viteazul,8 Premium 95 

12 SERVICII PAZA FIL. DROCHIA, str. M.Varlaam,23 Premium 95 
13 SERVICII PAZA FIL. EDINET, str.Cirimpei,38 Premium 95 
14 SERVICII PAZA FIL. CIMIȘLIA, str.V.Alexandri,101 Premium 95 
15 SERVICII PAZA FIL. FLORESTI, str.Dacia,10 Premium 95 



 
 Cerinţele suplimentare: 

- Staţia de alimentare cu petrol a Furnizorului care va fi determinat cîştigător să fie amplasată 
la o distanţă nu mai mare de 5-7 km de sediul Autorităţii contractante. 

- Preţul pentru produse petroliere rămîne conform condițiilor contractate. 
 

9. În cazul în care contractul este împărţit în loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta): 

1) pentru un singur lot; 
2) pentru mai multe loturi; 
3) pentru toate loturile; 
4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant nu se aplică. 
5) termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: la solicitarea autorității 

contractante în decurs de trei zile de la semnarea contractului. 
6) termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2021. 
10. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 

al unor acte administrative (după caz): nu se aplică. 
          11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual 
impuse:  

16 SERVICII PAZA FIL. GLODENI, str.Tricolorului,23 Premium 95 
17 SERVICII PAZA FIL. HINCESTI, str.31 August,17  Premium 95 
18 SERVICII PAZA FIL. IALOVENI, str.Al.cel Bun 78/1 Premium 95 
19 SERVICII PAZA FIL. LEOVA, str.M.Gorikii,6 Premium 95 
20 SERVICII PAZA FIL. ORHEI, str.Negruzzi,10 Premium 95 
21 SERVICII PAZA FIL. REZINA, str.Lomonosov,117 Premium 95 
22 SERVICII PAZA FIL. RISCANI, str.31 August,22 Premium 95 
23 SERVICII PAZA FIL. SOROCA, str.V.Alecsandri, 6 Premium 95 
24 SERVICII PAZA FIL. STRASENI, str.Şt.cel Mare,183 Premium 95 
25 SERVICII PAZA FIL. TARACLIA, str.Lenin,136 Premium 95 
26 SERVICII PAZA FIL. TELENESTI, str.Porumbescu,1 Premium 95 
27 SERVICII PAZA FIL. UNGHENI, str.Naţională,32 Premium 95 
   

  
Nr. 
crt. 

Descrierea 
criteriului/cerinţei 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinţei 

Nivelul minim/  
Obligativitatea 

1. Informații generale despre ofertant Să conțină obligatoriu numele 
conducătorului, date de contact (telefon 
și e-mail) și coordonatele bancare – 
confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei 

Obligatoriu  

2.  Oferta  Original, confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei 

 Obligatoriu 

3 Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, 
confirmat prin aplicarea semnăturii 

Obligatoriu 

4 Licență, Autorizație ( după caz ) copie -confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei 

Obligatoriu 

5 Declarație privind neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea 
nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de 

Original - confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei 

Obligatoriu 



stat şi întreprinderea municipal (Conform 
anexei nr.5) 

  
Notă: Criteriile de atribuire sunt: 
preţul cel mai scăzut în cazul corespunderii criteriilor de calificare. 

 
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport preț. 
 
12. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 

ponderile lor: 
  

Nr. 
crt. 

Denumirea factor ului de evaluare Ponderea (%) 

1.                              Discount de la prețul de pe panou   90 % 
2.                              Documentele de calificare   10 % 

  
          13. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

 
- până la: ora 10.00  
- pe: [data]  23 decembrie 2020 
 
 14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: str.Mitropolit Varlaam,79, 

bir.406,  în plicuri sigelate . 
 15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.  

          16. Locul deschiderii ofertelor: str.Mitropolit Varlaam,79, sala de ședințe. 
           Ofertele întârziate vor fi respinse.  

 17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor. 
 18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de STAT. 
 19. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se 

aplică. 
 20. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 

anunţ: nu se aplică. 
 

21. Alte informaţii relevante: nu sunt. 
  

  
 
 
 
Director general  ____________Sergiu SAVA                                                                 L.Ş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Anexa nr.5  
la Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor,  

                                                                                                          lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat 
  
  

_________________________________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) 

  
DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din  
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat  

şi întreprinderea municipală  
  
Titlul achiziţiei: ___________________________________________________________ 
  
Subsemnatul, _____________________, reprezentantul legal al ___________________, 

(denumirea operatorului economic) 
  
în calitate de ofertant, la achiziţie ____________________________________________,  

(denumirea achiziţiei) 
  
organizată de Î.S.”___________________”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) 
lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, respectiv ofertantul: 

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu avem persoane 
care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, 
bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, 
socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt 
soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, 
nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, 
ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire, 

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte 
în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

  
Data completării ________________________________ 
  
Operator economic _______________________________ 

(semnătura) 
  
Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia: 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
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