Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____
in “____” ________ 20___

SPECIFICAŢII TEHNICE
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1652276149140 din data de „30” Mai 2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat
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Tractor:
Stare: Nou
Condiţii specifice: Compatibil cu
elementele propuse conform pct.2,3,4 al
prezentei specificaţii
Putere motor: min.80 cp
Motorul să fie fără aspirararea forțată a
aerului (fără turbină)
Capacitatea cilindrică: 4-5 litri
Tip combustibil: Diesel
Transmisia: F 14-18 / R 4-16
Puntea din față: dreaptă sau similară
(grindă dreaptă/integral, fortificată pentru
o rezistență sporită).
Priza putere spate: 540-1000 rot./min.
Greutatea tractorului min. 3900 kg
Capacitatea de ridicare a sistemului
hidraulic: 3000-4500 kg
Tractorul să fie dotat cu cabină modernă,
cu încălzire.
Garanția: min. 12 luni.

Tractor:
Nou, motor Diesel
Condiţii specifice: Compatibil cu
elementele propuse conform pct.2,3,4 al
prezentei specificaţii
Putere motor: 81 CP
Motorul este fără aspirararea forțată a
aerului (fără turbină)
Capacitatea cilindrică: 4,75 litri
Tip combustibil: Diesel
Transmisia: înainte l8, înapoi 4
Puntea din față: dreaptă sau similară
(grindă dreaptă/integral, fortificată pentru
o rezistență sporită).
Priza putere spate: 540-1000 rot./min.
Greutatea: 3950 kg
Capacitatea de ridicare a sistemului
hidraulic: 3200 kg
Tractorul este dotat cu cabină modernă,
cu încălzire.
Garanția: 12 luni de la procurare.

34000000-7 Tractor

Belarus
(MTZ)
82.123/1223/32

Belarusia

ОАО
“Минский
тракторный
завод”
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Numele, prenumele:Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7
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Remorcă
34000000-7
basculantă

2 PTS-5

Rusia

АО
“МордовАгр
оМаш”

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: min.
5000 kg
Volum: min 10,0 m3 ;
Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400
mm;
Modul de descărcare: 3 părţi
Greutate: min 1800 kg
Garda la sol: min 350 mm
Garanția : min. 12 luni

Remorcă basculantă pentru tractor:
Stare: Nouă
Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus
Completări: obloane suplimentare de metal,
Sistem de frânare: pneumatic
Numărul de axe: 2
Capacitatea masei încărcăturii transportate:
5000 kg
Volum: 10,03 m.cub
Dimensiunile de gabarit : 5645x2385x1920 /
2400 mm
Modul de descărcare: 3 părţi
Greutate: 1810 kg
Garda la sol: 350 mm
Garanția : 12 luni de la procurare.

Lotul 1, poziția 3

34000000-7

Lamă pentru
deszăpezire

Semnat:_______________

KO-3

Rusia

ОOО
“Сальсксель
маш”

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: min. 2,0 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): min. 250 kg
Garanția : min. 12 luni

Numele, prenumele:Hamurari Vladimir

Mecanism de curățire:
Stare: Nouă
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: 2100 (30 grade) / 2500 mm
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: 420 kg
Garanția: 12 luni de la cumpărare.

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7
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TURS
1500
0D

34000000-7 Încărcător frontal

Rusia

ОOО
“Сальсксель
маш”

Mecanism de încărcare:
Stare: Nou
Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus
Înălţimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm
Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secţii
Completări: Cadru EURO
Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg
Greutatea: 750-950 kg

Garanția: min. 12 luni.

Mecanism de încărcare:
Stare: Nou
Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus
Înălţimea de ridicare maximă: 4040 mm
Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secţii
Completări: Cadru EURO
Capacitatea de ridicare: 1700 kg
Greutatea: 875 kg
Garanția: 12 luni de la cumpărare.

Lotul 1, poziția 5

Perie pentru
34000000-7
curățire

MK-4
(MK-2,0)

Rusia

ООО
“Сальсксель
маш”

Mecanism de curățire:
Stare: Nou
Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte
la tractor propus
Lățimea de lucru: min. 1,8 m
Diametrul periei: min. 550 mm
Greutatea: min. 400 kg
Echipată cu arbore cardanic
Garanția : min. 12 luni

Mecanism de curățire:
Stare: Nouă
Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte
la tractor propus
Lățimea de lucru: 1,8 m
Diametrul periei: 550 mm
Greutatea: 435 kg
Echipată cu arbore cardanic
Garanția: 12 luni de la cumpărare.

YÜKSAN
TARIM
MAKİNAL
ARI
SANAYİ

Mecanism de cosire:
Stare: Nou
Cositoare cu cuțite și paravan metalic de protecție
montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus
Lățimea de lucru: min. 1,8 m
Numărul de cuțite: 2
Greutatea: min. 200 kg
Echipată cu arbore cardanic
Garanția : min. 12 luni

Mecanism de cosire:
Stare: Nouă
Cositoare cu cuțite și paravan metalic de protecție
montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus
Lățimea de lucru: 1,8 m
Numărul de cuțite: 2
Greutatea: 200 kg
Echipată cu arbore cardanic
Garanția: 12 luni de la data procurării.

Lotul 1, poziția 6

34000000-7 Cositoare

YOPM180

Semnat:_______________

Turcia

Numele, prenumele:Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7
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Mecanism de curățire:
Stare: Nou
Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte
la tractor propus
Acționarea: hidraulică
Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi,
perie rotativă pt. acostamente
Lățimea de lucru: min. 2,0 m
Diametrul periei: min. 600 mm
Volum colector de gunoi : 170litri
Greutatea: min. 300 kg
Presiunea de lucru: 10 MPa
Garanția : min. 12 luni.

Mecanism de curățire:
Stare: Nouă
Perie pentru curățire montabilă în spate în 3
puncte la tractor propus
Acționarea: hidraulică
Echipată cu : sistem de stropire (120 litri), colector
pt. gunoi (170 litri), perie rotativă laterală pt.
acostamente
Lățimea de lucru : 2,0 m
Diametrul periei: 600 mm
Volumul colectorului de gunoi : 170 litri
Greutate : 320 kg
Presiunea de lucru: 10 MPa
Garanția: 12 luni de la data cumpărării.

Fărămițător de lemn cu discuri:
Stare: Nou
Utilaj pentru fărămițare montabil în spate în 3
puncte la tractor propus
Dimensiunea materialului de intrare: pînă la
160mm
Diametrul discului: 740 mm
Numărul de cuțite la disc: min. 8
Echipat cu arbore cardanic
Garanția : min. 12 luni

Fărămițător de lemn cu discuri:
Stare: Nou
Utilaj pentru fărămițare montabil în spate în 3
puncte la tractor propus
Dimensiunea materialului de intrare: pînă la 160
mm
Diametrul discului: 740 mm
Numărul de cuțite la disc: min. 8
Echipat cu arbore cardanic
Garanția: 12 luni de la cumpărare.

Perie comunală
cu colector

T801/1

Polonia

Pracowniczy
Ośrodek
Maszynowy w
Augustowie
Sp. z o.o

Lotul 1, poziția 8

34000000-7

Fărămițător de
lemn cu discuri

Semnat:_______________

BL-60

Belarusi
a

ОOО
“БЛЮМИН
Г”

Numele, prenumele:Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7
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Cupă pentru
34000000-7 încărcătorul
frontal

Semnat:_______________

OLLK
2.2E

Polonia

METALFACH Sp.
z.o.o.”

Stare: Nou
Condiţii specifice: Compatibilă cu încărcătorul
frontal propus al prezentei specificaţii
Volum: 0,70-0,80 m3
Lățimea cupei: 2,2-2,4 m
Greutatea : 220-280 kg
Garanția: min. 12 luni.

Numele, prenumele:Hamurari Vladimir

Stare: Nouă
Condiţii specifice: Compatibilă cu încărcătorul
frontal propus al prezentei specificaţii
Volum: 0,70 m.cub.
Lățimea cupei: 2,2 m
Greutatea: 225 kg
Garanția: 12 luni de la cumpărare.

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

