ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea vehiculelor aeriene fără pilot (DRONĂ)

m

prin procedura de achiziţie cererea ofertelor de preturi
1. Denumirea autorităţii contractante: INSTITUTUL D E GENETICĂ,
FIZIOLOGIE S I PROTECŢIE A PLANTELOR
2. IDNO: 1013600030804
3. Adresa: mun. Chisinău. str. Pădurii 20
4. Numărul de telefon/fax: 0 22 77 04 4 7 /0 22 55 61 80: 069321199 V TODIRAS
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: institut.sfvvdcbsmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet 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): Instituţie Publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
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Opţiuni generale:

SISTEM PULVERIZARE- R E Z E R V O R
LICHID
Volum Nominal: 10-15 L
Sarcina de încărcare Nominal: 10-15 kg
SISTEM PULVERIZARE INJECTOR/ATOMIZER
Cantitatea 2-8
Lăţime pulverizare 4-10 m (8 nozzles, at a
height of 1.5-3 m above crops)
SISTEM PULVERIZARE - DEBITMETRU
7-10 1/min
PARAMETRI DE ZBOR
Masa maximă de decolare 40 kg
Precizia de poziţionare (Cu signal GNSS
puternic) D-RTK activat: Orizontal: ±10 cm,
Vertical: ±10 cm
D-RTK dezactivat: Orizontal: ±0.6 m, Vertical:
±0.3 m (Radar activat: ±0.1 m)
GNSS
Digitally signed byRTK/
Andronic
LarisaFrecvenţa de operare RTK:
Date: 2021.10.06 12:56:36
EEST
GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2,
Reason: MoldSign Signature
Location: MoldovaGNSS: GPS LI, GLONASS FI, Galileo El
1

Valoarea
estimată
(se va
indica
pentru
fiecare lot
în parte)
7

Bateria - min 50V — 80-100 A/h— / 12S/14S
lipo
Time zbor 18 min (Masa de decolare fară
lichid)
10 min (Masa de decolare cu lichid)
Viteza de operare dela 7 păna la 10 m/s
înălţimea maximă de operare, după nivelul
mării 3000 m
FPV CAMERA +
Rezoluţia 720p 30 fps
DBF 1MAGING RADAR Frecvenţa de
operare SRRC (China)/ CE (Europa)/ FCC
(SUA): 24.00 GHz-24.25 GHz
Detectarea altitudinii şi urmarea terenului
SRRC: 13 dBm; MIC/ KCC/ CE/ FCC: 20 dBm
Sistem de evitare a obstacolelor Intervalul
detectării altitudinii: 1-30 m
IP Rating -IP67

Valoarea estimativă totală, fără TVA :

165000,0

9. în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): nu se aplică.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
11. Termenii şi condiţiile de prestare/executare solicitaţi: în decurs de 30 zile calendaristice
după înregistrarea contractului la Trezorerie.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021.
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau căacesta poate
numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

fiexecutat

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiulunor acte
putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

cu

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

Descrierea criteriului/cerinţei

1

Oferta

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:

Formularul F3.1, confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

2

Specificaţii tehnice

Formularul F 4.1, confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic

Obligatoriu

3

Specificaţii de preţ

Formularul F 4.2, confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic

Obligatoriu

4

Garanţie pentru ofertă

Transfer, 1 % din suma ofertei fără TVA,
pe contul de decontare
MD80T RPCAA518410A01341AA
Copie a dispoziţiei de plată confirmată

2

prin semnătura electronică a operatorului
economic
Confirmat prin semnătura electronică a
operatorului economic

5

DUAE

6

Certificat /Decizie de
înregistrare a
Întreprinderii/Extras din
Registrul de Stat al
persoanelor juridice

Copie confirmată prin semnătura
electronică a operatorului economic

Obligatoriu

7

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

Formularul F3.5, confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic

Obligatoriu

8

Certificat de calitate si
garanţie
pentru bunul livrat nu mai
puţin de
3 ani

Confirmat prin semnătura electronică a
operatorului economic.

Obligatoriu

9

Declaraţie prin care se va
confirma că
producătorul/distrib uitând de
echipamente electrice şi
electronice(EEE) este inclus în
Lista producătorilor de produse
supuse reglementărilor de
responsabilitate extinsă a.
producătorilor

Semnat cu semnătura electronică avansată
calificată

Obligatoriu

HG212/2018 p. 46 şi 47, HG586/2020
p.17 - 21 dar si LP209/2016 art. 12 alin.
(5) lit. c), alin. (6) lit. a)

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
17. 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.
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): conform
caietului de sarcini.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut şi
corespunderea parametrilor solicitaţi.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
precum şi ponderile lor: _________________________________________ _________
Nr. d/o

D enum irea factorului de evaluare
Cel mai mic preţ

21.

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA "RSAP ” pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA "RSAP ”

P ond erea%

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile
de participare vor f i depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP ”
Ofertele întârziate vor f i respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanţii sau reprezentanţii
acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au
fo st depuse prin SIA “RSAP
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
romana.
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu.
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.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii(a),ansc. md
29. 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.
/v

30. In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor
viitoare: nu se aplică.
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: nu a fo st publicat.
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 24.09.2021,
33. în cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plăţile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
Se acceptă

34. 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.
35. Alte informaţii relevante: —

Conducătorul grupului de lucru:

L. ANDRONIC, dr.h.

RESPONSABIL:
069321199

V TOPIRĂ S
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