
ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea produselor petroliere 
prin procedura de achiziţie Licitaţie deschisă

m

^Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii publice a autorităţii contractante (Da/Nu): Da 

Link-ul către planul de achiziţii publice publicat
http://edinet.silvicultura.md/libview.php? l=ro&idc=128&id=535&t=/Anunturi/Achizitii- 
Dublice/Planul-de-achizitii-peHtru-anul-2022

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎS "întreprinderea pentru Silvicultura Edinet ”___________

2. IDNO: 1003604153298______________________________________________________________

3. Adresa mun. Edinet, Şoseaua Bucovinei.24_____________________________________________

4. Numărul de telefon/fax: +373 246 22993_______________________________________________

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: http://edinet.silvicultura.md/

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

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că 
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă 
formă de achiziţie comună): Nu se aplică

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

Nr.
d/o Cod CPV

Denumirea
bunurilor/
serviciilor

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru 

fiecare lot în 
parte)

Lotul 1 ------------------------------------------1

1 . 09132000-3 Benzină A95 . litri 12328
Cifra octanică, COR. min.95, 
aspect limpede şi transparent 

SMSREN 228:2013
230000.00 

________________ ___________

2. 09134200-9 Motorina
EURO litri 31932

Cifra cetanică, min 51.0 punct 
de inflamabilitate. min.55° C, 

Densitate la 20°C, 
max.860,0kg/m;i Viscozitate 

la 40°C 2,00-4,50 mm2/s 
STAS 305-82

480000.00

Valoarea estimativă totală 710000.00

9. în cazul procedurilor de preselecţie se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora.__________________________________

10. în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta 
(se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi:
3) Pentru toate loturile:
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3) Pentru toate loturiL
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

li. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit 
(indicaţi se admite sau nu se admite)

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare solicitaţi: pe parcursul anului 2022

13. Termenul de valabilitate a contractului 31 decembrie 2021

14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică_____________________

(indicaţi da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor 
acte administrative (după caz): nu se aplică____________________________________________

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie/de preselecţie; nivelul minim (nivelurile minime) 
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,

N r.
d/o

C r ite r i ile  de c a lifica re  şi de 
selecţie

(D escrierea  c r ite r iu lu i/c e r in te i)

M o d  de dem o n strare  a în d e p lin ir ii c r ite riu lu i/c e rin ţe i: N ive lu l m in im / 
O b lig a tiv ita te a

1 Dovada înregistrării 
persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care 
ofertantul este stabilit.

Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registru de Stat al 
persoanelor juridice-copie, confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului. 
Operatorul economic nerezident va prezenta 
documente din ţara de origine care dovedesc 
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din 
punct de vedere professional, confirmat prin 
aplicarea ştampilei şi semnăturii electronice 
ofertantului

obligatoriu

2. Cerere de participare Anexa nr.7 Copie- confirmata prin aplicarea 
ştampilei şi semnăturii electronice ofertantului

obligatoriu

3. Declaraţie privind lista 
principalelor livrări

Anexa nr 12 Copie-confirmata prin aplicarea 
ştampilei şi semnăturii electronice ofertantului

obligatoriu

4. Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei

Anexa nr 8 Copie- confirmata prin aplicarea 
ştampilei şi semnăturii electronice ofertantului

obligatoriu

5. Oferta Anexa nr 22 eliberat de participant confirmata 
prin aplicarea ştampilei şi semnăturii electronice 
ofertantului

obligatoriu

6. Specificaţii tehnice Anexa nr 23 eliberat de participant confirmata 
prin aplicarea ştampilei şi semnăturii electronice 
ofertantului

obligatoriu

7. Garanţia pentru ofertă Anexa nr.9 eliberat de participant confirmata prin 
aplicarea ştampilei şi semnăturii electronice 
ofertantului

obligatoriu



8. Garanţia de bună edxecuţie Anexa nr.10 eliberat de participant confirmata 
prin aplicarea ştampilei şi semnăturii electronice 
ofertantului

obligatoriu

9. Formularul informativ despre 
ofertan

Original-eliberat de participant confirmat prin 
aplicarea ştampilei şi semnăturii electronice 
ofertantului

obligatoriu

10. Certificat de conformitate Copie -  confirmata prin aplicarea ştampilei şi 
semnăturii electronice ofertantului

obligatoriu

11. Copia standardelor de 
referinţă pentru produse 
petrol ie

Copie -  confirmata prin aplicarea ştampilei şi 
semnăturii electronice ofertantului

obligatoriu

12. DUAE Original confirmat prin aplicarea ştampilei şi 
semnăturii electronice ofertantului

obligatoriu

13. Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor.

Original eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatuluiconform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

obligatoriu

14. Raportul financiar Ultimul raport financiar, confirmata prin aplicarea 
ştampilei şi semnăturii electronice ofertantului

obligatoriu

15. Lista detaliată a staţiilor 
PECO

Original sau copie confirmata prin aplicarea 
ştampilei şi semnăturii electronice ofertantului

obligatoriu

16. Declaraţiede neîncadrare în 
siatuaţiile ce determină 
excluderea de la procedura de 
atribuire, ce vin în aplicarea 
art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015

Original, confirmata prin aplicarea ştampilei şi 
semnăturii electronice ofertantului

obligatoriu

17. Declaraţie privind conduita 
etică şi neimplicarea în 
practici frauduloase şi de 
corupere

Declaraţie semnată şi ştampilată de către 
operatorul economic

obligatoriu

17. Garanţia pentru ofertă, după caz Da , cuantumul 1,0%. Anexa nr.8 si nr.9.

18. Garanţia de bună execuţie a contractului, după caz da , cuantumul 10% din suma 
contractului (ofertei). Anexa nr.10.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a
procedurii negociate), după caz_________________________________________________ _ _ _

20. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): licitaţie electronică, 
numărul de runde 3, pasul minim l %

21. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): obligatoriu
amplasarea staţiilor PECO obligatoriu în localităţile mun.Edinet, or. Lipcani. or.Donduseni.
or.Briceni, or.Otaci. or.Ocnita;



22. .Ofertele se prezintă în valuta lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Preţul cel mai scăzut pe loturi 
obligatoriu amplasarea staţiilor PECO obligatoriu în localităţile mun.Edinet, or.Lipcani.
or.Donduseni. or.Briceni, or.Otaci. or.Ocnita;- ■ m

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderile lor:

N r .
d /o

D e n u m ir e a  fa c to r u lu i  d e  e v a lu a r e P o n d e r e a %

Nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA RSAP /până la: /ora exactă]_ indicată în SIA RSAP 

pe: !data]_ indicată în SIA RSAP

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

Ofertele sau cererile de participare vor f i  depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor f i  respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia 
cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

32. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii
Europene:___________________________________________________________ .______________

(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

33. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan ce! Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respectiv (dacă este 
cazul): NU

35. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor
viitoare:__________________________________________________________ _________________

36. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ:________________________________________________________ __________________

37. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: SIA RSAP

38. In cadrul procedurii de achiziţie publică~se va utiliza/accepTă: ________________
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice Se va utiliza

mailto:contestatii@ansc.md


Facturarea electronică Se acceptă
Plăţile electronice Se acceptă

39. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei
Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene): Nu_____________________________ (se specifică da sau nu)

40. Alte informaţii relevante:_________________________________________________ _________

Preşedinte grupului de lucru: Chiriac Veaceslav
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