
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea: Uleiuri și lubrifianți 

 prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț 

 

1. Denumirea autorității contractante: ÎS „Moldelectrica” 

2. IDNO:  1002600004580 

3. Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 – 359, fax 022 253 – 142 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: 

cancelar@moldelectrica.md   www. moldelectrica.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 

mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 

achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  

- Întreprindere de Stat  

- Activități licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Suma 

estimativă 

(lei) 

Lotul 1 

 

1  09211000-1 

Ulei pentru 

motor 
Litru 800 

М10Г2к, uleiul să fie ambalat în 

butoi sigilat (de uzina producătoare) 

a cîte 200 litri (în dependență de 

producător). 

 

Ulei pentru 

motor 
Litru 300 

М-10ДМ, uleiul să fie ambalat în 

butoi sigilat (de uzina producătoare) 

a cîte 60 litri (în dependență de 

producător). 

Valoare estimativă  LOT 1, lei fără TVA 37 500,00 

Lotul 2 

 

2  09211000-1 

Ulei pentru 

motor 
Litru  100 

10W-40, uleiul să fie ambalat în 

recipient(canistra) sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 20 litri, uleiul 

obligatoriu să dețină specificația 

API CI-4. 

 

Ulei pentru 

motor 
Litru  180 

15W-40, uleiul să fie ambalat în 

recipient(canistra) sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 20 litri, uleiul 

obligatoriu să dețină specificația 

API CI-4. 

Ulei pentru 

motor 
Litru  60 

10W-40, uleiul să fie ambalat în 

recipient(canistra) sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 10 litri, uleiul 
obligatoriu să dețină specificația 

API SL/CF. 

Ulei pentru 

motor 
Litru  1160 

15W-40, uleiul să fie ambalat în 

recipient(canistra) sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 20 litri, uleiul 

obligatoriu să dețină specificația 

API SJ/CF. 

Valoare estimativă  LOT 2, lei fără TVA 29 800,00 

Lotul 3 

 

mailto:cancelar@moldelectrica.md
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3 09211000-1  

Ulei transmisie Litru 220 

GL-1, uleiul să fie ambalat în 

recipient(canistra) sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 20 litri 

 

Ulei transmisie Litru 170 

ТАД-17И, uleiul să fie ambalat în 

butoaie sigilate (de uzina 

producătoare) a cîte 10 litri. 

Ulei transmisie Litru 170 

ТЭП-15, uleiul să fie ambalat în 

butoaie sigilate (de uzina 

producătoare) a cîte 10 litri 

Lichid de frână Buc. 165 DOT-4, 0,455kg 

Valoare estimativă  LOT 3, lei fără TVA 28 100,00 

Lotul 4 

 

4 

09211000-1  Ulei transmisie Litru 40 

uleiul să fie ambalat în 

recipient(canistra) sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 20 litri, 

obligatoriu să dețină aprobări ZF 

TE - ML 02 

 

 09211000-1 Ulei transmisie Litru 20 

ATF DX II, uleiul să fie ambalat în 

recipient sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 1 litri, 
obligatoriu să dețină aprobări MAN 

339 

Valoare estimativă  LOT 4, lei fără TVA 8 300,00 

Lotul 5 

 

5  09211000-1 

Ulei hidraulic Litru 140 
ВМГЗ-45, uleiul să fie ambalat în 

recipient(canistra) sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 20 litri 

 

Ulei hidraulic Litru 20 
HVLP-32, uleiul să fie ambalat în 

recipient(canistra) sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 20 litri 

Ulei industrial Litru 620 

I-20, uleiul să fie ambalat în 

recipient(canistra) sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 20 litri 

Ulei industrial Litru 200 

I-40, uleiul să fie ambalat în 

recipient(canistra) sigilat, de uzina 

producătoare, a cîte 20 litri 

Valoare estimativă  LOT 5, lei fără TVA 35 900,00 

Lotul 6 

 

6  09211000-1 

Litol 24 Kg 147 

GOST-21150-87, uleiul să fie 

ambalat în butoi sigilat (de uzina 

producătoare) a cîte 21 kg. 

 
Unguent N-

158M 
Kg 21 

Unsoare nr. 158-albastră cu adaos de 

molibden, să fie ambalat în vase 

sigilate (de uzina producătoare) a 

cîte 21 kg. 

Valoare estimativă  LOT 6, lei fără TVA 7 800,00 

Lotul 7 

 

7 

 09211000-1 

Tosol A -40M 

Albastru 
Litru 860 

lichidul, să fie ambalat în butoi 

sigilat (canistra) de uzina 

producătoare a cîte 20 litri. 

 

Antifreeze   G12 

Rosu 
Litru 85 

lichidul, să fie ambalat în recipient 

sigilat (canistra) de uzina 

producătoare a cîte 5 litri. 

Antifreeze   G12 

Galben 
Litru 5 

lichidul, să fie ambalat în recipient 

sigilat (canistra) de uzina 

producătoare a cîte 1 litri. 

Antifreeze   G11 

Verde 
Litru 11 

lichidul, să fie ambalat în recipient 

sigilat (canistra) de uzina 

producătoare a cîte 1 litri. 

AdBlue Litru 260 
lichidul, să fie ambalat în butoi 

sigilat (canistra) de uzina 



producătoare a cîte 20 litri. 

Lichid p/u 

parbriz/iarna 
Litru 585 

lichidul, să fie ambalat în recipient 

sigilat (canistra) de uzina 

producătoare a cîte 5 litri. 

WD-40(400ml) buc. 32 
soluția să fie ambalată în volum de 

400ml 

Valoare estimativă  LOT 7, lei fără TVA 38 500,00 

Lotul 8 

 

8 

 
 

 09211000-1 

Lichid p/u 

spălat piese       

Motor 
Cleaner"GRAS

S" 

Litru 60 

soluția să fie ambalată în recipient 

sigilat (canistra) de uzina 
producătoare a cîte 20 litri. 

 

Valoare estimativă  LOT 6, lei fără TVA 3 000,00 

Valoare estimativă TOTALĂ, lei fără TVA 188 900,00 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe 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 aceluiași ofertant: nu se prevăd. 

5) Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile de la data primirii 

comenzii. Livrarea la adresa: Depozitul central, or. Chișinău, str. Ciocana nr. 8. 

6) Termenul de valabilitate a contractului: a. 2022 până la îndeplinirea tuturor obligațiunilor. 

7) Termenul de achitare: în decurs de 30 zile din momentul livrării (nu se acceptă plata în avans).   

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite. 

11. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu 

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație): 

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul 

minim/ 

Obligativitate

a 

1 
Oferta Original (conform anexei). Specificația 

tehnică asumată şi confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice și/sau semnată și 

ștampilată de către ofertant. 

Obligatoriu 

2 
Informații generale despre 

ofertant 

Original (conform anexei). Confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice și/sau 

semnată și ștampilată de către ofertant. 

Obligatoriu 

3 
Declarație privind experiența 

similară în domeniul de 

activitate aferent obiectului 

contractului ce urmează a fi 

atribuit. 

Original (conform anexei). Confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice și/sau 

semnată și ștampilată de către ofertant.  

Obligatoriu 

4 
Certificate de conformitate, 

declaraţii de conformitate, 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice și/sau semnată și ștampilată de 
Obligatoriu 



detaliile tehnice ale produselor 

ofertate, rapoarte, care să ateste 

caracteristicile tehnice ale 

produselor 

către ofertant. 

5 
Declarația privind neîncadrarea 

în situațiile prevăzute de art. 16 

alin (2) lit a) din Legea 246/2017 

cu privire la întreprinderea de 

stat şi întreprinderea municipală. 

Original, completată integral și confirmată 

prin aplicarea semnăturii electronice și/sau 

semnată și ștampilată de către ofertant. 

Obligatoriu 

6 
Certificate de garanție Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice și/sau semnată și ștampilată de 

către ofertant. 

Obligatoriu 

 

Notă: Criteriile de atribuire sunt: 

preţul cel mai scăzut  

costul cel mai scăzut  

cel mai bun raport calitate-preţ 

cel mai bun raport calitate-cost 

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

_______________________________________________________________________________ 

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut 

13. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

și ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

- Nu se aplică - 

14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] 16:00 

- pe: [data] 01.04.2022 

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse 

în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 78 

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

17. Locul deschiderii ofertelor: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 78 

(adresa deschiderii) 

            Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor. 

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română 

20.  În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - 

21. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ: 02.02.2022 

22. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de 

scrisoarea de însoțire și Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 

alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală. 



Caracteristici tehnice: Uleiurile și lichidele tehnice trebuie să fie originale, să fie fabricate în 

ultimele 12 luni, in conformitate cu specificaţiile tehnice din cartea tehnica a automobilelor 

intreprinderii. Toate cerinţele solicitate în caietul de sarcini vor fi parte componenta a contractului 

de achiziție. 

Recepție: Recepţia cantitativă şi calitativă se va face pe baza următoarelor documente: 

- certificat de calitate; 

- certificat de garanţie; 

- certificat de origine care va atesta autenticitatea produsului;  

  - factura fiscală de însoţire a marfii. 

Garanții: În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, produsele achiziţionate nu 

corespund condiţiilor din caietul de sarcini, fiind refuzate la recepţie, ca produse neconforme, în 

proporţie mai mare de 5% din lotul livrat, se va rezilia contractul de achiziţie şi în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, bineficiarul are dereptul să elimine o astfel de ofertă de la următoarea 

licitaţie. 

Observații: Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completări/clarificări la ofertele depuse. 

Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care nu prezintă informaţia suplimentară solicitată în 

termenii stabiliţi. 

Comisia de evaluare poate descalifica Ofertantul în orice etapă a procedurii de achiziţie în cazul în 

care se va constata că datele de calificare prezentate sunt   false, eronate sau incomplete, precum şi 

în alte cazuri prevăzute de regulamentele interne ale Contractantului sau actelor legislative sau 

normative incidente materiei achiziţiilor. 

 

 

 

           Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_____________________________  

(Denumirea operatorului economic) 

adresa completă____________________________________  

tel, fax, e-mail _____________________________________  

 

OFERTĂ 

 

Către_____________________________________________________________________ 

(denumirea beneficiarului şi adresa completă) 

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) 

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: 

I. Furnizarea (executarea, prestarea): 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

Cantitate 

totală 
Ambalaj 

Preț, lei 

fără 

TVA 

Suma, lei 

fără TVA  
Locul livrării 

Lotul 1 

 
1 Ulei pentru motor 800 Litri 

butoi sigilat a câte   

200 litri  
 Depozit Central 

ÎS 

“Moldelectrica” 2 Ulei pentru motor 300 Litri 
butoi sigilat a cîte 60 
litri  

 

Total  LOT 1, lei fără TVA  

Lotul 2 

 
1 Ulei pentru motor 100 Litri  

recipient (canistra) 

sigilat, a cîte 20 litri   

Depozit Central 

ÎS 

“Moldelectrica” 

2 Ulei pentru motor 180 Litri  
recipient(canistra) 

sigilat, a cîte 20 litri   

3 Ulei pentru motor 60 Litri  
recipient(canistra) 

sigilat, a cîte 10 litri   

4 Ulei pentru motor 1 160 Litri  recipient(canistra) 

sigilat, a cîte 20 litri,.   

Total  LOT 2, lei fără TVA  

Lotul 3 

 
1 Ulei transmisie 220 Litri 

 recipient(canistra) 

sigilat, a cîte 20 litri  
 

Depozit Central 

ÎS 

“Moldelectrica” 

2 Ulei transmisie 170 Litri 
butoaie sigilate a cîte 

10 litri.  

 

3 Ulei transmisie 170 Litri 
butoaie sigilate a cîte 

10 litri   

4 Lichid de frână 165 Buc. DOT-4, 0,455kg 
 

 

Total  LOT 3, lei fără TVA  

Lotul 4 

 
1 Ulei transmisie 40 Litri 

recipient(canistra) 

sigilat, a cîte 20 litri   
 Depozit Central 

ÎS 

“Moldelectrica” 2 Ulei transmisie 20 Litri 
recipient sigilat, a cîte 

1 litri  
 

Total  LOT 4, lei fără TVA  

Lotul 5 

 
1 Ulei hidraulic 140 Litri 

recipient(canistra) 

sigilat, a cîte 20 litri   
Depozit Central 

ÎS 

“Moldelectrica” 
2 Ulei hidraulic 20 Litri recipient(canistra) 

sigilat, a cîte 20 litri   

3 Ulei industrial 620 Litri 
recipient(canistra) 

sigilat a cîte 20 litri  
 



4 Ulei industrial 200 Litri 
recipient(canistra) 

sigilat, a cîte 20 litri  
 

Total  LOT 5, lei fără TVA  

Lotul 6 

 
1 Litol 24 147 Kg 

butoi sigilat a cîte 21 

kg.  
 Depozit Central 

ÎS 

“Moldelectrica” 2 Unguent N-158M 21 Kg 
vase sigilate a cîte 21 

kg.  
 

Total  LOT 6, lei fără TVA  

Lotul 7 

 
1 

Tosol A -40M 

Albastru 
860 Litri 

butoi sigilat (canistra) a 

cîte 20 litri.  
 

Depozit Central 

ÎS 

“Moldelectrica” 

2 
Antifreeze   G12 

Rosu 
85 Litri recipient sigilat 

(canistra) a cîte 5 litri. 
 

 

3 
Antifreeze   G12 

Galben 
5 Litri recipient sigilat 

(canistra) a cîte 1 litri.   

4 
Antifreeze   G11 

Verde 
11 Litri recipient sigilat 

(canistra) a cîte 1 litri.   

5 AdBlue 260 Litri 
butoi sigilat (canistra a 

cîte 20 litri. 
  

6 
Lichid p/u 

parbriz/iarna 
585 Litri recipient sigilat 

(canistra) a cîte 5 litri. 
 

 

7 WD-40(400ml) 32 buc. recipient de 400ml   

Total  LOT 7, lei fără TVA  

Lotul 8 

 

1 

 Lichid p/u spălat 

piese       Motor 

Cleaner"GRASS" 

60 Litri 

ambalată în recipient 

sigilat (canistra) a cîte 

20 litri. 
  

Depozit Central 

ÎS 

“Moldelectrica” 

Total  LOT 6, lei fără TVA  

Suma TOTALĂ, lei fără TVA  

   

Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8. 

 

  

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: 

___________________________________________________________lei, fără TVA 

(suma în litere şi în cifre) 

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________________lei,                                                                                                   

(suma în litere şi în cifre) 

 

III.Termen livrare:_____________________________________________________ 

                                                      (se completează în mod obligatoriu) 

 

 
Data completării:______________ 
__________________________________________________________ 
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) 
 
(semnătura)  şi L.Ş. 

 

 

 

 

 



     _____________________________________  

            ( denumirea  operatorului economic) 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

1. Numărul de contracte similare, executate_____________________________________________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei;                                                                          

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora ___________________________________________                                                        

                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care 

sau executat contractele  

________________________________________________________________________________ 

similare şi de indicat adresa acestora) 

________________________________________________________________________________ 

4. Calitatea în care a participat la executarea 

contractelor______________________________________________________________________ 

                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor 

executate pentru fiecare opţiune) 

- antreprenor sau antreprenor general;  

- antreprenor asociat;  

- subantreprenor. 

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

______________________________________________________________________________ 

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 

a) contractată - 

______________________________________________________________________________ 

b) efectiv realizată - 

______________________________________________________________________________  

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)______________________________  

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) 

______________________________________________________________________________ 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 

cheltuieli anexate la contracte:______________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: 

_______________________________________________________________________________ 

 
Data completării:______________ 
__________________________________________________________ 
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)  
 
(semnătura)  şi L.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________________________ 



(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 ___________________, 

                                (numele şi prenumele)                                (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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