
 

  
 

                   

 

Nr.______________din_______________ 

 

La nr.___________ din_______________ 
 

 CEREREA OFERTEI DE PREȚURI 
 

Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun. Chișinău.  
  

- Obiectul Achiziției:  
servicii pentru elaborarea proiectului normelor Emisiilor Limitat Admisibile 
(E.L.A.) a locațiilor (subdiviziunilor) S.A. Moldtelecom conform Anexa nr.1.  

  
1. Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:  
-     Costul unei surse de poluare in lei (MLD), incl. TVA p/u unitate;  
- Modalitatea de plată; 
- Termenul de executare; 
2. Ofertele  vor fi prezentate în plic sigilat  la adresa:  

RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10 (sediul central, 
recepție) pe care se indică denumirea și obiectul concursului, denumirea și adresa 
ofertantului. 
Prezentarea ofertei comerciale până la data de   14.02.2023  , ora 12.00.               

              Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor Diana Ciobanaș, mob.: 
067198342  

După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor, acestea nu vor fi 
acceptate.  

Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta S.A. „Moldtelecom”  
(or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10) la data de 14.02.2023, ora 14.00.  

3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul 
de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente: 

a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA; 

b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice; 



 

c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi 
ștampila ofertantului; 

d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie 
privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul 
propriu), principala piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea 
personalului. 

e)  Declarație pe propria răspundere: 

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. 
(S.A.): 

 - Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, 
patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată. 

Note: 

_____________________________ 
semnătura 

  -  Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare. 

Note: 

_____________________________ 
semnătura 
 

- S.R.L. ”___________________”,  persoanele de conducere ale companiei, pe 
parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de 
corupere. 

Note: 

_____________________________ 
semnătura 

- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul 
ultimilor 3 ani, faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere 
ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date 
eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. 

 

Note: 

_____________________________ 
Semnătura 
 



 

 
Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________. 

Administrator __________________ 

Data__________________________ 

 

f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;  
    

 h) Lista beneficiarilor în adresa cărora au fost efectuate lucrări analogice cu cele 
propuse.  

 

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: 

      Angela Grecu  – mob: 022-700-845, mob.: 067299845 

 

 

 

 

 

Director General                                                               Alexandru CIUBUC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr.1 

 
Nr. 
d/o 
                      

Locația 
 

1 Basarabeasca  
2 Cantemir 
3 Ceadîr-Lunga 
4 Fălești 
5 Hîncești 
6 Ialoveni 
7 Leova 
8 Soroca 
9 Taraclia 
10 Ungheni 
 Total 
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