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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea Produse petroliere 

prin procedura de Cererea Ofertelor de Prețuri    
 

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
2. IDNO: 1007602000972 

3. Adresa: mun. Bălţi, str. A. Puşkin nr. 38 

4. Numărul de telefon/fax: 0 (231) 5-23-63; 5-24-73 

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

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” și pe 
pagina web a Universității http://usarb.md/achizitii-publice/ 

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): nu se aplică. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 
Lotul 1 

1. 09132000-3 Benzină Ai-95  litru 3 500  

Benzină, cifra octanică 95.  
Conform standardelor naționale în 
vigoare. 

Alimentarea vehiculelor la staţiile 
furnizorului, pe întreg teritoriu al 
Republicii Moldova, prin 

intermediul sistemului de carduri 

electronice emise de către 
furnizor pentru fiecare vehicul. 

46 812,00 

2. 09132000-3 Benzină Ai-92  litru 300 

Benzină, cifra octanică 92.  
Conform standardelor naționale în 
vigoare. 

Alimentarea vehiculelor la staţiile 
furnizorului, pe întreg teritoriu al 
Republicii Moldova, prin 

intermediul sistemului de carduri 

electronice emise de către 
furnizor pentru fiecare vehicul. 

4 258,00 

3. 09134200-9 Motorină EURO  litru 3 520  

Motorină standard.  
Conform standardelor naționale în 
vigoare. 

Alimentarea vehiculelor la staţiile 
furnizorului, pe întreg teritoriu al 
Republicii Moldova, prin 

intermediul sistemului de carduri 

electronice emise de către 
furnizor pentru fiecare vehicul. 

40 744,00 

1. 4. 09133000-0 Gaz lichefiat GPL  litru 650 

Carduri valorice; 

GOST 20448-90 

SM SR EN 589:2016 

5 415,00 

Valoarea estimativă totală 97 229,00 
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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___________________________________________________________________. 

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

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2021, prin 

intermediul stațiilor de alimentare ale furnizorului, amplasate în apropierea autorității 
contractate. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 30 aprilie 2022. 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică 

14. 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 

15. 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/ 

Obligativitatea 

1 Oferta 
Original - confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice. 

Obligatoriu 

2 

Dovada înregistrării persoanei juridice. 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii sau extras. 

Copie - semnat electronic de către operatorul 
economic (în conformitate cu art. 33, alin. 
(14),  lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din 
HG 987 din 10.10.2018)    

Obligatoriu 

3 

Prezentarea actului ce atestă dreptul de a 
comercializa benzină / motorină 

Copia Licenței de activitate și/sau Autorizația 
de funcționare confirmat prin ștampilei și 
semnăturii Participantului. 

Obligatoriu 

4 

Certificat privind lipsa sau existența 
restanțelor la bugetul public național,  
eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat 

Prezentat în original de către ofertant 
valabil la ziua deschiderii ofertelor 

Obligatoriu 

5 Specificații tehnice  Original semnat electronic de către participant  
(Formularul F 4.1) 

Obligatoriu 

6 Specificații de preț Original semnat electronic de către participant  
(Formularul F 4.2) 

Obligatoriu 

7 DUAE 

Semnat electronic de către operatorul 
economic (în conformitate cu art. 33, alin. 

(14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din 
HG 987 din 10.10.2018) 

Obligatoriu 

8 
Lista staţiilor de alimentare pentru care 
este propusă oferta 

Original semnat electronic de către participant Obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al 

procedurii negociate), după caz: nu se aplică 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut, 
discount în procente oferit. Prezența stațiilor de alimentare în apropierea autorității contractate. 

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA „RSAP” 




