
ANUNŢ DE PARTICIPARE
[Formatul documentului nu va fi modificat]

A A

1. Denumirea autorităţii contractante: I.S.”Intreprinderea pentru Silvicultura Edinet” 

IDNO: 1003604153298

2. Tip procedură achiziţie: Licitaţie deschisă

3. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii 

negociate) [indicaţi] nceisitatc de producere

4. Obiectul achiziţiei: procurarea autovehieolelor

5. CodCPV: 34110000-1

6. Data publicării anunţului de intenţie: 15.10.2018

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării autovehieolelor
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor ÎS "întreprinderii pentru Silvucltura Edineţ"
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare -  Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: surse proprii

8. Modalităţi de plată: prin transfer

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie Licitaţie deschisă privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 
/servicii/lucrări:

Cerinţele faţă de bunurile/serviciile solicitate:

Nr.
d/o

Denumirea 
bunurilor / 
serviciilor

Cod CPV Unitatea 
de măsură

Canti
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de 
referinţă

1 .

Lot nr. 1 
Autovehicole 34110000-1 UNIT 2

Anul producerii 2018;
Culori verde, albastru, bardo;

de teren

f r '

«

Aer condiţionat;
Formula roţilor / roţile motrice 4 x 4 ;  
Locaţia motorului -  faţă longitudinală; 
Tipul carosiriei, numărul de uşe -  
universal/3;
Cantitatea de locuri 4;
Lungime /  lăţime / înălţime, mm - 
3740/1680/164;
Bază. mm 2200;
Roţile din faţă / din spate, mm 1440 ... 
1476/1420 ... 1456;
Volumul compartimentului de bagaje în 
variantele de pasageri / marlă. 1 265/585 
Motor de tip benzină;
Sistemul de injecţie a combustibilului cu 
comanda electronică.
Cantitatea, dispunerea cilindrilor 4, în



Lot nr.2 34110000-1 UNIT
A u to v eh ico le  
de teren

«

Volumul de lucru, cubic cm 1690;
Putere maximă. kW (hp) / rev. min. 61 

'(83) / 5000;
Cuplu maxim, Nm / rev. min. 129/4000; 
Viteza maximă (km/h) 142;
Ciclul urban. 1/100 km 12.1
Consum în ciclu extra-urban (l/100km) -
8.3;
Consum în ciclul mixt (1/km) -max. 9.9;
Greutate proprie kg 1285;
tip de transmisie5MT
Angrenaj principal al raportului de viteză
3.9;
Suspensie din faţă independentă, pe 
pârghii transversale, cu amortizoare 
telescopice şibara anti-rulare;
Suspensie din spate - dependentă, pârghie, 
cu hidraulică amortizoare telescopice 
Garda la sol - min. 200 mm;

Anul producerii 2018;
Culori metalizate oranj, verde sau bej; 
Sistem de iluminare de tip LED pentru 
luminile de zi;
Oglinzi exterioare de culoare neagră; 
Mînere exterioare usi în culoarea caroseriei 
Bare de pavilion longitudinale;
Senzor de lumină;
Oglinzi retrovizoare reglabile electric si 
degivrante;
Bancheta spate rabatabilă 1/3-2/3; 
Torpedou iluminat;
Scaun şofer cu reglaj pe înălţime şi lombar 
şi cotieră centrală;
Volan reglabil pe înălţime şi adîncime: 
Sistem de monitorizare presiune pneuri; 
roata de rezerva de dimensiuni normale 
H.D.C.(sistem de asistenţă la coborârea 
pantei);
regulator-limitator de viteza (Cruiz 
Control);
Proiectoare ceaţă
Tip motor: (injecţie/turbo).
Cilindree (cm) 1460- 1470;
Număr de cilindre - supape 4/8 Carburant - 
motorina;
Norma de poluare - min. EURO 6; 
Transmisie 4x4;
Cai putere - 108-110;
Cuplul maxim Nm- 250- 260;
Cutie de viteze - cutie manuală;
Număr de rapoarte - 6;
Viteza maximă (km/h) 160-170;
Consum în ciclul urban (1/100 km) 4,5- 5; 
Consum în ciclu extra-urban (l/100km) - 
4,5-5;
Consum în ciclul mixt (1/km) -max. 4,5- 5;



Direcţie asistată electric;
A.B.S.+ E.B.D (repartiţie electronică forţă 
de ffînare)+A.F.U. (asistenta la frînare de 
urgenţă);
E.S.P. (sistem de stabilitate electronică a 
autovehicolului)+A.S.R (funcţie de 
antipatinaj)+H.S.A. (Hill Start Assist); 
Garda la sol - min. 210 mm;

3. Lot nr.3 
autocamion

42410000-3 UNIT 1
Specificaţiile autocamionului;
posibil maşina uzată în stare bună; 
tară basculant cu manipulator;

Cea mai mare capacitate de încărcare, t 10 
Viteza maximă de deplasare, km / h 90 
Timpul necesar pentru accelerare, 
secundele 30
Cel mai mare ascensor de căţărare 31 ° 
Consumul mediu de combustibil.l - 27 
Formula roţii 6x6, tip roată - pneumatică 
Cea mai mică rază de cotitură, m 8.5 
Momentul maxim de răsucire, rev / min 
2200
Sistem de control al ambreiajului 
Servodirecţie pneumatică 
Capacitatea rezervorului de combustibil. 1 
350
Puterea motorului 260 litri, 
a Trenul rutier, kg 33000 
Tip caroserie Camion nccomuntabil Şasiul 
unităţii, m 3,19 * 1,32 
Greutatea admisă a semiremorcii, kg 
12000
Numărul de cilindri 8
Tip de carburant utilizat Diesel
Capacitatea motorului, 1 - 10,85
Numărul de trepte faţă 3
Numărul de trepte de viteză inversate 2
CARACTERISTICI TEHNICE ALE
MANIPULATORULUI
N ivelul capacităţii de încărcare, t 10 Raza
corpului de lucru, cm Până la 1800 Tumul, cm
1300 Lungimea braţului, cm 1000 Cele mai
scăzute viteze de urcare şi de coborâre sunt de
7,3 şi 7 m / min Viteza de circulaţie de 10 km /
h 1 Clearance, m 4.4
Dim ensiunile generale ale căruciorului, m 5.4 
* 4.2
Lăţimea traseului, m 0,7 Panta 15 0 
Puterea motorului 108 CP. a Troliu 
dc tip cargo, kW 30 + 3,5 Greutate, t
7

fr ' â, Dimensiuni, m Lungime - 7 înălţime
- 2 . 7

9. CONTRACT DE ACHIZIŢIE REZERVAT ATELIERELOR PROTEJATE

10. TIPUL CONTRACTULUI [IN D IC A ŢI UNA D IN  F O R M E LE  D E  M A I JO S]



A) VINZARE-CUM PĂRARE
B) VÎNZARE-CUM PĂRARE IN RATE
C) LEASING
D) LOCAŢIUNE
E) DE ANTREPRIZĂ
F) DE PRESTARE SERVICII
G) ALTELE [IN D IC A Ţ I]___________

11. Termenul şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):

[ in d ic a ţi n u m ă r u l d e  lu n i]  una lună;

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [ in d ica ţi n u m ă r u l d e  lu n ii  2  luni

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 

Republica Moldova

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: grup de lucru

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va f i:_______________

Criteriul de atribuire este: corespunderea specificaţiilor tehnice si ce! mai mic p re ţ pe loturi

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - 

economic, precum şi ponderile lor:

a) ___________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________________________________

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:___________________________

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

[indicaţi]____________________________________________________________________

19. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr d/o Denumirea
documentului/cerinţei

Cerinţe suplimentare faţă de 
document

obligativitatea

1 . Oferta Original. Confirmata prin aplicarea 
semnăturii si ştampilei participantului

Da

2. Specificaţia tehnica Original. Confirmat prin aplicarea 
semnatturii şi ştampilei

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice

Original. Confirmat prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei

Da

4. Certificatul de atribuire a contului 
bancar

Original. Confirmata prin aplicarea 
semnăturii si ştampilei participantului.

Da



semnăturii si ştampilei participantului.

6 Certificat de efectuare sistematică a 
plăţii impozitelor, contribuţiilor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal

Original. Confirmata prin aplicarea 
semnăturii si ştampilei participantului.

Da

7 Ultimul raport financiar Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii 
si ştampilei participantulu

Da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: ÎS” întreprinderea pentru Silvicultura Edinet”
b) Adresa: or.Edinet, str.Soseaua Bucovinei. 24
c) Tel: +373 246 22993; +373 693 44022
d) F ax :+373 246 22993
e) E-mail: edint@moldsilva.gov.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Sofroni Elena -  contabil şef

21. întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar. tară 
corectări, cu număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi 
ştampilat, urmează a fi prezentate:
- pînă la: ora 10.00
- termen 20 zile
- pe adresa: or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei,24 
Ofertele întîrziate vor fi respinse.

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat.

25. Garanţia pentru ofertă: nu se cere.

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare d e ____%. în formă de:
Garanţie bancară sau 
Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru
ofertă la procedura de achiziţie- nr._________  din ________________ ”, conform următoarelor
detalii:
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]:
(b) datele bancare [indicaţi]:
(c) codul fiscal [indicaţi]:
(d) contul de decontare [indicaţi]:
(e) contul trezorerial [indicaţi]:
(f) contul bancar [indicaţi]:
(g) trezoreria teritorială [indicaţi],

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte
procentual din preţul contractului adjudecat] : _________ %.

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 
economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]

a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) A ltele________ •____________

mailto:edint@moldsilva.gov.md


28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.l 1), MD 2004; 
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei: 

pentru lotul nr.l -  380000 lei 00 bani, 

pentru lotul nr.2 - 700000 lei 00 bani. 

pentru lotul nr.3 -  500000 lei 00 bani

Valoarea estimată a achiz

Conducătorul grupului d<

«

mailto:contestatii@ansc.md

