ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea ___Lama universala hidraulica
prin procedura de achiziție__de valoare mica

1. Denumirea autorității contractante: Intreprinderea de Stat Intreprinderea pentru
silvicultura “Tighina”
2. IDNO: 1002608000795
3. Adresa: mun.Bender, str.Chisinaului,228
4. Numărul de telefon/fax: 0 68200579 / 030555956
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: tighinasilvicultura@gmail.com
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): __Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
N
r
.
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Denumirea
bunurilor/se
rviciilor/luc
rărilor
solicitate

Unitate
a de
măsur
ă

Ca
ntit
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

Valoarea estimate (se va
indica pentru fiecare lot
in parte)

Lotul

3

349210009

Lama
universala
hidraulica

Buc

1

-cuplare din fata tractorului,
conectare la sistemul hydraulic
-latimea lamei 3000 mm
- inaltimea lamei 930 mm
-volumul de lucru a lamei 0.6
-lucrul lamei mai jos de suprafata
solului 160mm
-unghiul de rotire a lamei in ambele
parti 300

Valoarea estimativa totala

9.

64990 lei

):

Nr. d/o

1

64990 lei

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:
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Certificat de
intreprinderii, Extrasul

de Camera Inrejisrarii de
Stat, copie confirmata prin
aplicarea semnaturii si stampila
participantului

1

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

2

Oferta

Formularul F3.1, Semnat și
ștampilat de către operatorul
economic

Obligatoriu

11

Formatul specificatii tehnice F4.1

Original, confirmata prin
aplicarea semnaturii si stampila
participantului

Obligatoriu

12

Formatul specificatii de pret F4.2

Original, confirmata prin
aplicarea semnaturii si stampila
participantului

Obligatoriu

10. Criteriul de evaluare aplicat : Pe fiecare lot in parte la pretul cel mai scazut cu
corespunderea cerintelor solicitate.
11. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-

pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

12. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
13. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile
14. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
15. 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”.
16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba
română
17. 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

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________
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