
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

privind contractarea Serviciilor de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare 

la consumatorii finali conectați la rețeaua de transport 

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    

https://www.moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

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

atribuire:  https://moldelectrica.md/ro/finances/invitation participate 

- 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 

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați să participe la procedura de contractare a 

următoarelor servicii: Servicii de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare la 

consumatorii finali conectați la rețeaua de transport. Lucrările de verificare vor fi efectuate pe 

parcursul anului 2023. Cheltuielile pentru serviciile respective vor fi suportate de către consumatorii 

finali, la solicitarea acestora. 

Condiții speciale:  

- În volumul de servicii contractate se includ 29 loturi (conform Caietului de sarcini) care cuprinde 

lista consumatorilor finali, denumirea echipamentelor de măsurare și condiții adăugătoare pentru 

prestarea serviciilor.  

- Oferta financiară va fi prezentată pentru fiecare lot separat. Lotul include în sine volumul de servicii, 

care trebuie să fie prestate fiecărui consumator separat. 

- Prețul serviciilor separat pentru fiecare lot este stabilit de către Antreprenor și rămâne neschimbată 

pe toată durata contractului de prestare a serviciilor.  

- Serviciile se vor presta în baza cererii Beneficiarului corespunzătoare unui lot specificat separat. În 

cerere Beneficiarului va indica numărul lotului, obiectul la care trebuie să fie prestate serviciile, 

volumul serviciilor și termenul de executare a acestora. Termenii de prestare a serviciilor sunt 

indicate aproximativ și pot fi amânate de către Beneficiar pe o perioadă mai îndelungată. Lipsa 

cererilor din partea Beneficiarului nu va constitui temei pentru care Antreprenorul să înainteze 

reclamații/despăgubiri de ordin tehnic sau financiar de către Beneficiar. 

- La primirea cererii, Antreprenorul îi oferă Beneficiarului devizul de cheltuieli cu detalierea 

cheltuielilor și confirmarea că serviciile vor fi efectuate în termen de o lună calendaristică. 

- Volumul de loturi prezentate nu obligă Antreprenorul să contracteze pentru toate loturile.  

- Beneficiarul/Antreprenorul vor avea dreptul de a realiza contractul de comun acord al părților. 

 

8. Un operator poate depune oferta:  

1) Pentru un singur lot; 
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2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu 

(indicați se admite sau nu se admite) 

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

sau al unor acte administrative (după caz): - 

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

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție:  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 
Oferta Original, asumată și semnată de către 

operatorul economic 

Obligatoriu 

2 
Certificatul de înregistrare a întreprinderii Copia certificatului, semnată de către 

operatorul economic 

Obligatoriu 

3 
Certificat de plătitor TVA Copia certificatului, semnată de către 

operatorul economic 

Obligatoriu 

4 

Dovada înregistrării în registrul de stat al 

persoanelor juridice 

Copia extrasului din registrul de stat al 

persoanelor juridice, semnată de către 

operatorul economic 

Obligatoriu 

5 Acte permisive 

Copia actelor cu drept de efectuare a 

serviciilor enunțate, semnate de către 
operatorul economic 

Obligatoriu 

6 Lipsa restanțelor față de bugetul de stat 

Certificat privind lipsa restanțelor față de 

bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul 

Fiscal de Stat 

Obligatoriu 

7 
Asigurarea în state cu personal tehnic 

calificat, atestat 

Acte care confirmă deținerea calificării 

(atestat, certificat de calificare etc). Listă. 
Obligatoriu 

8 Experiență în domeniu, minim 3 ani Lista lucrărilor îndeplinite Obligatoriu 

9 Dotare tehnică corespunzătoare Pașaport tehnic. Certificat. Lista utilajului Obligatoriu 

10 Lista lucrărilor analogice executate Listă Obligatoriu 

11 

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, semnată de către operatorul 

economic 
Obligatoriu 

 

Notă: Criteriile de atribuire sunt: 

preţul cel mai scăzut  

costul cel mai scăzut  

cel mai bun raport calitate-preț 

cel mai bun raport calitate-cost 

12. 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 - 

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 



- până la: [ora exactă] 10:00 

- pe: [data] 28.02.2023 

13. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: mun. Chișinău, str. 

V. Alecsandri, 78 

14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

15. Termenul de valabilitate a contractului: 15.12.2023 

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

(adresa deschiderii) 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

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

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

19. Alte informații relevante:  

1) Oferta va fi prezentată în plic sigilat, cu scrisoare 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 și întreprinderea municipală. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 
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