
ANUNȚ DE PARTICIPARE  
 

privind achiziționarea: serviciilor de audit independent al datoriei S.A. “Moldovagaz” față de 
S.A. “Gazprom” și OOO «Факторинг-Финанс» (SRL „FactoringFinance”) pentru gazele 
livrate consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului 

 
prin procedura de achiziție: Licitație deschisă 

                                                                                 
*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:  
https://www.app.gov.md/storage/upload/administration/acquisitions/182/Plan%20de%20achizi%
C8%9Bii%20modificat%202022.pdf 
 

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Proprietății Publice 

2. IDNO: 1006601001090 
3. Adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale,1 

4. Numărul de telefon/fax: 022-22-23-15/ 022-23-43-50 
Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@app.gov.md/ 

https://www.app.gov.md/  

5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația 
de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

6. 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): este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care 
implementează politica statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice 
a statului 

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii: 

Nr. 
d/o 

Cod 
CPV Denumirea serviciilor 

Unitatea 
de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 
estimată 

(fără TVA) 

1 

79
21

21
00

- 4
 

Servicii de audit 
independent al datoriei 
S.A. “Moldovagaz” față de 
S.A. “Gazprom” și OOO 
«Факторинг-Финанс» 
(SRL „FactoringFinance”) 
pentru gazele livrate 
consumatorilor de pe 
partea dreaptă a Nistrului 

buc 

perioada 
anilor 
1993-

2021 (28 
ani) 

Servicii de audit finaciar 
și juridic aferente 
datoriilor S.A. 
“Moldovagaz” față de 
S.A. “Gazprom” și OOO 
«Факторинг-Финанс» 
(SRL 
„FactoringFinance”) 
pentru  pentru livrările 
de gaze către 
consumatorii Republicii 
Moldova de pe malul 
drept al Nistrului 

 

 

 

16 175 360,00 

Valoarea estimativă totală fără TVA 16 175 360,00 



8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este 
cazul, numărul maxim al acestora.------------------ 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta 
(se va selecta): 
1) Pentru un singur lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  în cadrul a 30 de zile de la semnarea 

contractului se va prezenta raportul preliminar iar în decurs de 15 zile de la primirea 
observațiilor Guvernului și S.A. „Moldovagaz”, Auditorul va prezenta un raport final. Auditorul 
poate solicita prelungirea termenului de prezentare a raportului final ținând cont de 
complexitatea serviciilor prestate. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022 
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu 
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 

administrative (după caz):  Ordinul nr.64/2012 privind acceptarea și publicarea 
Standardelor de audit și Codului etic. 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) 
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 
documentație):  

Nr. 
d/o 

Criteriile de calificare și de selecție 
(Descrierea criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1. Formularul ofertei Original,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

2. Specificația de preț Anexa nr.22,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

3. Specificația tehnică Anexa nr.23,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

4. Dovada înregistrării persoanelor 
juridice 

Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii, Extras din registrul 
de Stat al persoanelor juridice, 
 confirmat prin semnătură electronică a 
participantului. 

Da 

5. Certificat privind deținerea unui 
cont bancar 

Certificat eliberat de banca 
deținătoare de cont, 
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

6. O listă cu cel puțin 10 contracte/ 
proiecte relevante derulate în 
ultimii 3 ani.  

Se vor include următoarele 
informații: Descrierea 
contractului/proiectului, inclusiv 
lista serviciilor acoperite de 
contract/proiect, datele și 
beneficiarii, entității publice sau 
private. 
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 



7. O descriere a procedurilor de 
control și asigurare a calității 
pentru furnizarea de servicii de 
audit a rapoartelor financiare. 

Original,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

8. Scrisoare de intenție cu un terț 
care furnizează expertiză contabilă 
moldovenească și CV-uri ale 
experților oferit (e) de acea terță 
parte 

Original,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

9. Scrisoare de intenție cu un terț 
care furnizează expertiză juridică 
moldovenească și CV-uri ale 
experților oferit (e) de acea terță 
parte 

Original,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

10. Certificatul de auditor Copie,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

11. CV-urile oricăror alți experți, 
analiști financiari, economiști 
și/sau experți și analiști juridici pe 
care ofertantul își propune să-i 
implice în executarea contractului 

Original,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

12 Declarație de conformitate cu 
legislația aplicabilă pe toată 
perioada de executare a 
contractului 

Original,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

13. Certificatul de asigurare de risc, 
care să acopere întreaga valoare a 
contractului 

Copie, 
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

14. Declarație privind confirmarea 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării pentru participarea 
la activități ale unei organizații sau 
grupări criminale pentru corupție, 
fraudă și/sau spălări de bani 

Se prezintă în termen de 5 zile de la 
data comunicării rezultatelor 
procedurii de achiziție publică de 
către ofertantul desemnat câștigător 

Da 

15. Garanția pentru ofertă Anexa nr.9 
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

16. Garanția de bună execuție a 
contractului 

Anexa nr.10 
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

17. Experiența firmei de audit la 
auditarea situațiilor financiare 
conform standardelor IFRS, ISA 
805( a se indica proiectele 
companiilor audiate și anul audiat. 

Original,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

18. Scrisoare de recomandare de la 
beneficiari pentru care au fost 
prestate servicii similare. (din RM 
sau de peste hotare) 

Original,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 



19. Experiența prestatorilor de servicii 
și experiența firmei de audit și 
individuală a membrilor echipei în 
audierea situațiilor financiare 
conform IFRS, ISA 805. 

Original,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

20.   Companie internațională sau 
consorțiu de companii înregistrate 
și licențiate/certificate într-un stat 
membru al Uniunii Europene, 
Regatul Unit, statul membru 
EFTA și SUA. 
Doar sediul central internațional 
sau regional al companiilor poate 
aplica și conduce proiectul. 
Birourile locale sau reprezentanții 
nu sunt eligibili în cadrul licitației 
curente din cauza riscurilor 
asociate conflictului de interese. 

Copia licenței 
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

21. Cerințe pentru evitarea 
conflictelor de interese: 
1) Nu există relații contractuale 
anterioare cu Moldovagaz și 
Gazprom; 
2) Nicio proprietate (acționari) 
conectată la Gazprom sau filiale 
controlate de Gazprom. 

Declarație privind conflictul de 
interese 
Original,  
confirmată prin semnătura electronică a 
participantului 

Da 

16.  Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA. 
17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din valoarea de deviz a contractului 

de achiziție publică. 

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 
procedurii negociate), după caz: Nu sunt 

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

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt 
21. Ofertele se prezintă în valuta: dolari/euro, echivalent în lei moldovenești la cursul BNM la 
ziua depunerii ofertelor. 
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate-preț 

23. 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% 

1. Taxe/remunerări 40% 

2. Experiență în gestionarea cu succes a unei misiuni de audit similare, în 
special în industria gazelor naturale 

30% 

3. Calitatea echipei implicate 30% 



24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: stabilit de sistemul electronic SIA RSAP MTender 
- pe: stabilit de sistemul electronic SIA RSAP MTender 

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile 
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender 
                                                                                               

Ofertele întârziate vor fi respinse.  
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții 

acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când 
ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat 
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene: Nu 
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): 
01.02.2022. 

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu 
este cazul 

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: 28.01.2022. 

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.02.2022 
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

acceptă 

Sistemul de comenzi electronice nu 
Facturarea electronică acceptă 
Plățile electronice acceptă 

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene): Da 
• Alte informații relevante: Nu sunt 

 

 
Conducătorul grupului de lucru, Eugeniu COZONAC ________________________________ 
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