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prin procedura de achiziție __Licitație Deschisă 
(tipul procedurii de achiziție) 

 

  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind achiziționarea combustibililor 

(se indică obiectul achiziției) 
 

 1. Denumirea întreprinderii: Î.S. Rezervația Naturală „Codrii” 

2. IDNO: 1004600073089 

3. Adresa: raionul Strășeni, comuna Lozova, MD 3721 

4. Numărul de telefon: 023747386 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: codrii@moldsilva.gov.md și 

www.codrii.silvicultura.md 

6. 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  

7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: Întreprindere de Stat 

8. Sursele financiare: surse proprii din realizarea masei lemnoase 

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

 

Nr. 

d/o 

 

Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/se

rviciilor/luc

rărilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti

-tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

Valoarea 

estimată (se 

va indica 

pentru 

fiecare lot 

în parte) 

fără TVA 

1 09132000-3 
Benzină Ai-

95 
litri 9000 

Cifra octanică, COR, min.95, aspect 

limpede și transparent, SM SR EN 228 
144270,0 

2 09134200-9 
Motorină 

Extra 
litri 8000 

Aditivii din motorină nu trebuie să 

conțină compuși ai metalelor și fosforului. 

Cifra cetanică, min.51,0. Punct de 

inflamabilitate, min.550C. densitate la 

200C, max.860,0 kg/m3. Viscozitate la 

400C 2,00-4,50mm2/S 

SM EN 590 

109280,0 

3 
09211820-5 Uleiuri 

minerale 

litri 1700 Pentru motoferăstraie, M10G2k 57800,0 

Valoarea estimativă totală (MDL)   311350,0 

 

10. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, un operator economic poate depune oferta 

(se va selecta): pe lista întreagă 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat: La necesitatea Beneficiarului pe 

parcursul anului 2022, începând cu data de 01.01.2022 

13. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2022 

14. Tipul contractului: vânzare-cumpărare 

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț 
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16. 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/cerinţei: 

Nivelul 

minim/Obl

igati-

vitatea 

1 
Informații generale despre 

ofertant 

Declarație care va include informația privind 

denumirea companiei și/sau nume, prenume al 

fondatorului operatorului economic ofertant, 

confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului. 

Obligatoriu 

2 

Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din țară în 

care ofertantul este stabilit 

Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

3 
Certificat de atribuire a 

contului bancar 

Copie, eliberată de bancă deținătoare de cont, 

confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului. 
Obligatoriu 

4 

Certificat privind lipsa sau 

existența restanțelor față de 

Bugetul Public Național 

(eliberat de FISC) 

Copie, confirmat prin aplicarea semnpturii 

electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

5 Cerere de participare 

Completată conform Anexei nr.7 din 

Documentația standard pentru realizarea 

achizițiilor publice de bunuri/servicii aprobată 

prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 

15.09.2021, confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

6 Specificații tehnice 

Completată conform Anexei nr.22 din 

documentalia standard pentru realizarea 

achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobat 

prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 

15.09.2021, confirmată prin aplicarea 

semnăturii Participantului. 

Obligatoriu 

7 Specificația de preț 

Completată conform anexei nr.23 din 

documentația standard pentru realizarea 

achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată 

prin Ordinul Ministerului Finanlelor nr. 115 din 

15.09.2021, confirmată prin aplicarea 

semnăturii Participantului. 
Discount-ul va fi specificat expres în ofertă; și 

ulterior în contract, rămânând neschimbat pe 

întreaga perioadă a valabilității acestuia. 

Obligatoriu 

8 
Declarația privind 

valabilitatea ofertei 

Completată conform anexei nr.8 din 

documentația standard pentru realizarea 

achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată 

prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 

Obligatoriu 
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15.09.2021, confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

9 Garanția pentru ofertă 1% 

Completată conform anexei nr.9 din 

documentația standard pentru realizarea 

achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată 

prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 

15.09.2021, confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

10 Garanția de bună execuție 

Completată conform anexei nr.10 din 

documentația standard pentru realizarea 

achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată 

prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 

15.09.2021, confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

(în cazul 

ofertantului 

câștigător) 

11 

Certificat de conformitate sau 

alt certificat echivalent ce 

confirmă calitatea produselor 

petroliere oferite 

Eliberat de Organismul Național de Verificare a 

conformității produselor - copia originalului, 

prin aplicarea semnăturii electronice a 

Participantului. 

Obligatoriu 

12 DUAE 
Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului. Obligatoriu 

13 Stațiile PECO 

Amplasarea în raza de aproximativ 5 km de 

sediul central al Î.S. Rezervația Naturală 

„Codrii”. 
Obligatoriu 

 

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 
1. Cerințe obligatorii: 

1.1.  Ofertantul va crea autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în 

numerar), prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului; 
1.2. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității 

contractante; 
1.3. Prețul unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu 

aplicarea discountului ofertat. 
1.4. Furnizorul va oferi autorității contractante posibilitatea de a stabili limitele individuale valorice 

pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora; 
1.5. Furnizorul va acorda permanent autorității contractante posibilitatea accesării online a 

informațiilor privind situația detailată a tuturor achizițiilor de carburant efectuate de pe fiecare card; 
1.6. Posibilitatea de a obține la orice stație de distribuție pe bază de card, informații privind valoarea 

rămasă pe fiecare card în parte; 
1.7. Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate și are obligația să blocheze/deblocheze 

utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului; 
1.8. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de 

poluare aprobate conform legislației naționale. 
2. D% - reprezintă discount-ul aplicat, și va fi specificat expres în ofertă și ulterior în contract, 

rămânând neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. 
3. Furnizorul va asisura: 

3.1.  personalizarea cardurilor; 
3.2. configurarea cardului pe tipul carburantului; 
3.3. asistență permanentă d 24 h, 7 zlle 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. 
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4. Alte prevederi: 
4.1. Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului instrucțiuni de folosire a cardului; 
4.2. Furnizorul va factura contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul 

efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare card în parte. Factura aferentă 

consumului înregistrat pe fiecare card în parte va fi însoțită de un raport; 
4.3. Autoritatea contractantă iși rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri; 
4.4. Autoritatea contractantă iși rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți 

în baza prevederilor normative; 
4.5. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autoritătii contractante este de 5 zlle 

lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului și respectiv de la data transmiterii cererii de 

emitere de carduri suplimentare. 
18. Termenul –limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă]    indicată în SIA RSAP 

- pe: [data]                      indicată în SIA RSAP  

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  ofertele sau cererile de 

participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întârziate vor fi respinse 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 

asiste la deschiderea ofertelor. 

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba română 

24. Ofertele se prezintă în valuta: lei MDA 

25. Denumirea şi adresa organului competent de soluționare a contestaţiilor:  

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 

26. Data transmiterii spre publicare a invitației de participare: Conform informației din SIA 

RSAP ”Mtender” 

27. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Însurățel Rodica 

28. 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 

se acceptă 

 

sistemul de comenzi electronice nu 

facturarea electronică se acceptă 

plățile electronice se acceptă 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Însurățel Rodica  ______________        L.Ș. 

 

 

 
Ex. Barcari Ecaterina 

Tel. 023747386 
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