ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea unui tractor cu echipamente de dezăpezire și întreținera spațiilor verzi
din satul Corpaci, raionul Edineț
prin procedura de achiziție cererii ofertelor de prețuri
1. Denumirea autorității contractante: Primăria Corpaci, raionul Edineț
2. IDNO: 1007601007309
3. Adresa: s. Corpaci, raionul Edineț
4. Numărul de telefon/fax: 0 246 57 3 19 / 0 246 57 3 19
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariacorpaci@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): Administrare publică locală_
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor bunuri
Tractor cu echipamente de dezăpezire și întreținera spațiilor verzi din satul Corpaci

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor solicitate

Unitate
a de
măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

Cantita
tea

Valoarea
estimate
fătă TVA
(se va
indica
pentru
fiecare lot
în parte)

Lotul 1

Stare: nouă

1

16700000
-2

Tractor

buc

1

MOTORUL:
diesel,
puterea - min.CP (kW) 81 (59,6),
turația nominală, rot/min - min. 2200
Consumul specific - gr/kW*oră 229
TRANSMISIA:
cutia de viteze - mecanică, cu reductor de
coborîre,
nr.transmisiilor - min.18/4
Vitezele de deplasare, km/oră:
înainte: 1,94 ─ 34,3
înapoi: 4,09 ─ 9,22;
APP spate, rot/min: Independent, 2 viteze
(540 & 1000).
Dimensiunile anvelopelor:
Roților față: 11.2-20
Roților spate: 15.5R38
SISTEMUL HIDRAULIC DE
SUSPENDARE SPATE:
capacitatea de ridicare, kg min. - 3200,
presiunea max. - 20Mpa
PUNTEA DIN FAȚĂ - portal, cu
reductoare conice
Garanție: 12 luni
1

345000,0

2

16700000
-2

Remorcă tractor

buc

Lotul 2
Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiţii
specifice: Compatibil cu tractorul propus
Completări: obloane suplimentare de metal
Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe:
2 Capacitatea masei încărcăturii transportate:
1
5000-6000kg Volum: min 10,0 m3
Dimensiunile de gabarit : min
5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părţi
Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350
mm Garanția : min. 12 luni

122500,0

Lotul 3

3

16700000
-2

Lamă comunală

Maşină de udat
pe baza
remorcii
16700000 ASV-4 (cu
-2
capacitatea de 4
t)

buc

1

Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă
pentru zăpadă montabilă frontal la tractor
propus şi funcţională cu instalarea
concomitentă a încărcătorului frontal propus
conform pct.3 al prezentei specificaţii Lățimea
de lucru: 2,3-2,6 m Dotată cu cilindri hidraulic
de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică
în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos
a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea
(fără adaptări): 250-400 kg Garanția : min. 12
luni
Lotul 4
Cisternă: Tip: semitractată;

buc

1

37500,0

95000.0

Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului:
minim 4000 litri; Dotată cu pompă, sistem de
frânare și arbore cardanic; Debitul pompei:
14-15 m.cub./oră; Greutatea: minim 1000 kg;
Se agregă cu tractoare: minim 75 CP; Cu
posibilitatea de autoumplere; Adâncimea de
absorbție: minim 3 m; Raza de stropire: minim
20 m; Termen de garanție: minim 12 luni
Lotul 5

16700000
-2

Tocător

buc

1

Stare: Nou Tocător cu întindere și înclinare
pentru lucrul pe pante și acostamente Lățimea
de lucru: min. 190 cm Numărul organelor de
lucru: min. 24 ciocane Puterea necesară: min.
70-95 CP Greutatea: min. 660 kg Echipat cu
arbore cardanic Garanția : min. 12 luni

Valoarea estimativă totală

130000,0

730000,0

9. În cazul în care contractul este împărțit 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;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Cu o garanție de 12 luni. Livrarea,
ansamblarea, ridicarea, incarcarea si descarcarea bunului tractorului si a echipamentul sint
cheltuielile operatorului economic cistigator la care se cere de a fi transportate la primăria
2

Primăria Corpaci, raionul Edineț, cerinta va fi stipulata în contract, termenul de livrare a
transportului 10 zile după semnarea contractului. Licitația electronica 2 runde
12. Garantia de executie a contractului constituie 5%.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de

lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
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/cerinței:

Nivelul
minim/
Obligativita
tea

Oferta/ specificații de preț

Formularul ofertei F 3.1, specificații de preț
F 4.2 semnat electronic

obligatoriu

specificații tehnice

specificații tehnice F 4.1, cu semnătură
electronica,

obligatoriu

DUAE

semnat electronic de către operatorul
economic

obligatoriu

Documente SUPLIMENTARE

1

Certificat/decizie de
înregistrare a întreprinderii

Copie – confirmată prin semnatură
electronică de către operatorul economic

Da

2

Extras din Registrul
persaonelor juridice

Copie – confirmată prin semnatură
electronică de către operatorul economic

Da

3

Declarația de garanție a
bunului

Min.12 luni, cu semnătură electronică. Notă:
Pe perioada termenului de garanție
cheltuielile de transport, piesele de schimb
defecte vor fi suportate de către Vînzător. În
caz de careva defecțiuni tehnice, în perioada
de garanție a bunului, Vînzătorul se obligă
în termen de 24 ore să înlăture defecțiunile
tehnice, asigurînd buna funcționare a
bunului.

Da

4

Certificat privind lipsa
datoriilor.

Copie – confirmată prin semnatură
electronică de către operatorul economic

Da

5

Certificate de conformitate a
bunului

Copie – confirmată prin semnatură
electronică de către operatorul economic

Da

5

Ultimul raport financiar

Copie confirmată prin semnatură electronică
de către operatorul economic

Da

6

Declaratie de propria

confirmată prin semnatură electronică de

Da

3

7

raspundere precum ca:
livrarea, ansamblarea,
ridicarea, incarcarea si
descarcarea bunului sint
cheltuielile operatorului
economic cistigator

către operatorul economic

Poze pentru fiecare unitate de
transport

Copie

Da

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz. nu este
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
licitația electronică): licitatie electronică în 2 runde
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): : Cu o
garanție de 12 luni. Livrarea, ansamblarea, ridicarea, incarcarea si descarcarea bunului tractorului si
a echipamentul sint cheltuielile operatorului economic cistigator la care se cere de a fi transportate
la primăria Primăria Corpaci, raionul Edineț, cerinta va fi stipulata în contract, termenul de
livrare a transportului 10 zile după semnarea contractului.
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor: nu se strabileste
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

-

pe: [data] 7 zile , conform SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: proiect
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
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
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul):nu este
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:nu este
4

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:_nu este
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22 .09.2021 conform SIA
RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
Se va utiliza
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se va utiliza
Se va utiliza
facturarea electronică
Se va utiliza
plățile electronice
35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
36. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: _______________________ Veaceslav UJA

L.Ș.

5

