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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Tractorului
(se indică obiectul achiziției)

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Nr.
d/o

1

Denumirea întreprinderii: Î.S. Rezervația Naturală „Codrii”
IDNO: 1004600073089
Adresa: raionul Strășeni, comuna Lozova, MD 3721
Numărul de telefon: 023747386
Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: codrii@moldsilva.gov.md și
www.codrii.silvicultura.md
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
Obiectul principal de activitate al întreprinderii: Întreprindere de Stat
Sursele financiare: surse proprii din realizarea masei lemnoase
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:

Cod CPV

16700000-2

Denumirea
bunurilor/se
rviciilor/luc
rărilor
solicitate

Tractor

Unitatea
de
măsură

bucată

Canti
-tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Valoarea
estimată (se
va indica
pentru
fiecare lot
în parte)
fără TVA

1

Caracteristici tehnice: tractor cu roți, 4x4
clasa de tracțiune 1,4;
motorul – Diesel; 4 timpi, răcire cu lichid;
puterea motorului – 80 CP;
numărul de cilindri – nu mai puțin de 4 în
linie;
lățimea tractorului nu va depăși 1970 mm;
cutia de viteză – mecanică, în trepte cu
diapazoane și sincroni;
PTO – două viteze
nu mai puțin
540/1000;
numărul de viteze înainte/înapoi – 18/6;
puntea din față: portal cu grindă integral
turnată și cu reductoare planetare
cilindrice;
capacitatea de ridicare de la 4200 kg;
aripi apărătoare de noroi față: DA;
cabină – DA,
cu încălzire și ventilare; anul fabricării:
nou.

410000,00

Valoarea estimativă totală (MDL)

410000,00

10. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, un operator economic poate depune oferta
(se va selecta): pentru un singur lot
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
1

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat: [indicaţi numărul de zile] până
la ___ zile
13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): _______(până la 31 decembrie 2022)
14. Locul de livrare a produsului: raionul Strășeni, comuna Lozova
15. Tipul contractului: vânzare-cumpărare
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț
17. 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):

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:

Nivelul
minim/
Obligati
-vitatea

Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

1

Oferta

Original

Da

2

Certificat de înregistrare a
întreprinderii/Decizie

Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

3

Licență de activitate

Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

4

Specificaţiii tehnice

Original eliberat de Participant

Da

5

Formularul informativ despre
ofertant

Original eliberat de Participant

Da

6

Certificat de atribuire a
contului bancar

Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

7

Certificat de conformitate

Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

8

Specificația de preț

Original elibert de Participant

Da

9

Act ce confirmă stocul de
piese de schimb pentru
modelul dat

Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

18. Termenul –limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] ______________________________________________________

-

pe: [data] ______________________________________________________________

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: 30 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 de stat
24. 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
2

25. Data transmiterii spre publicare a invitației de participare: 09.12.2021
26. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Însurățel Rodica
27. 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 se acceptă
de participare
sistemul de comenzi electronice

nu

facturarea electronică

se acceptă

plățile electronice

se acceptă

Conducătorul grupului de lucru: Însurățel Rodica ______________

Ex. Barcari Ecaterina
Tel. 023747386

3

L.Ș.

