
CAIET DE SARCINI 

bunuri 
 

Obiectul: Produse petroliere pentru anul 2022  

Autoritatea contractantă: ÎM EXDRUPO 

1. Descriere generală. Informaţii 

 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Benzină Ai-95 

 

 

litri 

 

 

110 000 

Соnfоrm parametrilor 

tehnici din standardele de 

rеfеrință 

SM SR EN 228+A1:2017  

Motorină EURO 5 

 

 

litri 

 

 

220 000 

Соnfоrm раrаmеtrilоr 

tehnici din standardele de 

rеfеrință 

SM SR EN 590+A1:2017 

Gaz Petrolier lichefiat (GPL) litri 700 

Соnfоrm раrаmеtrilоr 

tehnici din standardele de 

rеfеrință 

SM SR EN 589+A1:2016 

Pentru alimentarea cu Gaz Petrolier 

lichefiat (GPL), la stații de alimentare 

specializate a buteliilor de gaz, operatorul 

economic va pune la dispoziție 2 cartele 

 

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor 

 

Detalii privind utilizarea bunurilor: Aprovizionarea cu combustibil a unităților de 

transport aflate  în  gestiunea  ÎM EXDRUPO   

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  

 Livrarea se va efectua în decurs de 24 ore din momentul solicitării de către 

beneficiar (în vrac la depozitul beneficiarului pe adresa mun. Chișinău, str. Varnița 22, cu 

autocisterne dotate cu contoare, care vor fi puse la dispoziție de către ofertant și/sau la 

șantierele de lucru cu stații mobile de alimentare, dotate cu contoare), pe perioada anului 

2022 pînă la data de 31.12.2022. 

 Alimentarea buteliilor cu Gaz Petrolier lichefiat (GPL) se va efectua la solicitarea 

beneficiarului, în baza cardurilor de alimentare, la stații (puncte) de alimentare 

specializate. 

 Condiții față de rezervoare: 

- Rezervorul pentru motorină – min. 12000 litri 

- Rezervor pentru benzină A - 95 – min. 6000 litri 

 

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 

 

Benzină – Ai-95, Standard de referinţă: SM SR EN 228+A1:2017 „Carburanți pentru 

automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încer care” 

Motorină - Motorină euro 5, Standard de referinţă: SM EN 590+A1:2017 „Carburanți 

pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare” 



Gaz lichefiat - Gaz Petrolier lichefiat (GPL), Standard de referinţă: SM SR EN 

589+A1:2016 

 

4. Cerințe privind calculul costului/prețului 

 

Pentru Benzină Ai-95 și Motorină EURO 5 se va prezenta prețul unui litru de carburant 

conform vînzărilor în vrac al ofertanților, cu aplicarea discount-ului ofertat. 

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în anexa nr. 2 la contract, rămânând 

neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. 

 

Formarea prețului pentru Gaz Petrolier lichefiat (GPL): 

 

Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizând prețurile 

afișate la panourile informative în toate stațiile din raza municipiului Chișinău, în decurs de 15 

zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se 

aplică un discount. Prețul unitar va fi calculat conform pct. 46 din Secțiunea a 3-a a 

Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin 

ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, publicată de către autoritatea 

contractantă.  

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în anexa nr. 2 la contract, rămânând 

neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită 

obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). 

 

Calcularea prețului unitar se efectuează de către operatorii economici conform 

formulei: 

Pu =
(M1 + M2 +⋯+M15)

15
− 𝐷% 

Unde, 

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat; 

M1–reprezintă media prețurilor afișate la panourile informative la o rețea proprie pentru prima 

zi; 

M2– reprezintă media prețurilor afișate la panourile informative la o rețea proprie pentru a 

doua zi; 

M15– reprezintă media prețurilor afișate la panourile informative la o rețea proprie  pentru a 

cincisprezecea zi; 

D% –reprezintă discount-ul aplicat. 

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  contract, rămânând neschimbat pe 

întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. 

 

5. Cerințe obligatorii: 

 

a) Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (Gaz 

Petrolier lichefiat (GPL)) (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la 

stațiile de alimentare specializate ale furnizorului.  

b) Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității 

contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante 

este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data 

transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare. 



c) Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor 

privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate și informaţii privind 

valoarea rămasă pentru fiecare card în parte.  

d) Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să 

blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. 

e) Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime 

de poluare aprobate conform legislației naționale Benzină Ai-95 conform standului de 

referinţă SM SR EN 228+A1:2017, Motorină EURO 5 conform standului de referinţă SM 

SR EN 590+A1:2017, Gaz Petrolier lichefiat (GPL) conform standului de referinţă SM SR 

EN 589+A1:2016); 

f) Prețul  unui litru de carburant ofertat (Gaz Petrolier lichefiat (GPL)) va fi cel afișat la stațiile 

de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat. 

6. Furnizorul va asigura: 

 

a) Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul 

apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie 

în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil.  

b) Furnizorul pune la dispoziția achizitorului instrucțiuni de folosire a cardului.  

c) Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de 

a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative. 

d) Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale 

valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării 

acestora. 

e) Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul 

Gaz Petrolier lichefiat (GPL) efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată 

pe fiecare card în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este 

însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile 

efectuate pe fiecare card, dată, ora alimentării și, după caz, subtotalul cardului și totalul 

general de carburant după fiecare tranzacție. 

 

f) Pentru Benzină Ai-95 și Motorină EURO 5, furnizorul facturează contravaloarea 

produselor, concomitent cu cantitatea livrată. 
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