
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/01217 27.03.2018din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞTEFAN VODĂ
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Procurarea mașinii comunale (tractor) pentru serviciul de întreținere și amenajare a
teritoriului din gestiunea Primăriei orașului Ştefan Vodă.Obiectul achiziției:
16700000-2Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  24  din  27.03.2018.

În scopul achiziţionării "Procurarea mașinii comunale (tractor) pentru serviciul de întreținere și amenajare a teritoriului din
gestiunea Primăriei orașului Ştefan Vodă."

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Granturi

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Mașină comunală (tractor) destinat pentru
serviciul de întreținere și amenajare a
teritoriului, dotată cu echipamente speciale:
lamă frontală și încărcător frontal.

1.00Bucată1.1 Mașină comunală (tractor) destinat pentru
serviciul de întreținere și amenajare a
teritoriului, dotată cu echipamente speciale:
lamă frontală și încărcător frontal.

Mașină comunală ( pe pneuri):
motorul – model D-243, MMZ;
tip – 4 timpi, Diesel;
puterea motorului – peste 80 CP;
numărul de cilindri – nu mai puțin
de 4;
volumul rezervorului de
combustibil – nu mai puțin de 130
L;
sistem de rulare – roți;
dimensiuni și greutatea:
lățimea – nu mai puțin de 1970
mm;
înălțimea – nu mai puțin de 2780
mm;
lungimea – nu mai puțin de 3840
mm;
ampatamentul  – nu mai puțin de
2370 mm
greutatea – nu mai puțin de 3700
kg.
echipament de bază:
balast din față – nu este necesitate;
pneuri din spate – 18,4R34 mod. F-
11;
pneuri din față – 360/70R24;
lămpi lucrătoare – rotunde, din față
și din spate;
două discuri de frînă de lucru;
Gear – reducerea mecanică;
PTO – sistem de prindere de tip slot
8 1C;
PTO – două viteze nu mai puțin de
540/1000;
numărul de viteze înainte/înapoi –
18/4;
cutia de viteze – mecanică, de
etape;
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată1.1 Mașină comunală (tractor) destinat pentru
serviciul de întreținere și amenajare a
teritoriului, dotată cu echipamente speciale:
lamă frontală și încărcător frontal.

echipamente speciale montate:
a) lamă frontală (cu diversă
destinație)
viteza de lucru a mișcării utilajului
– nu mai puțin de 12,9 km/oră;
înălțimea maximă a stratului de
zăpadă prelucrat cu densitatea
stratului de zăpadă de 0,7gr/cm –
nu mai puțin de 500 mm;
greutatea utilajului – nu mai puțin
de 374 kg;
lățimea de lucru:
-    la poziționarea normală a lamei
– nu mai puțin de 2500 mm;
-    la instalarea unghiului de atac
30*grade – nu mai puțin de 2150
mm;
productivitatea – nu mai puțin de
23400 m2/oră;
b) încărcător frontal:
capacitatea de ridicare – nu mai
puțin de 800 kg;
productivitatea – nu mai puțin de 55
t/oră;
înălțimea de încărcare – nu mai
puțin de 3200 mm;
înălțimea de descărcare – nu mai
puțin de 2500 mm;
unghiul de descărcare – nu mai
puțin 60*grade;
greutatea – nu mai puțin de 800 kg;
Sistemul hidraulic:
să dispună de regulator de putere;
presiunea maximă – nu mai puțin
de 20 MPa;
productivitatea (debitul) pompei –
45 l/min;
volumul sistemului hidraulic – 21
litri;
capacitatea de ridicare – nu mai
puțin de 3200 kg;
presiunea maximă – 200 bar.
Notă: echipamentele speciale –
lama frontală și încărcătorul frontal
– urmează a fi transmise Autorității
Contractante în stare montată la
mașina comunală (tractor) și
prezentată funcționalitatea acestora
în ziua transmiterii.Termen de
garanție pentru unitatea de transport
și echipamentele speciale dotate
(montate): nu mai puțin de 24 luni.
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 30 (treizeci) zile inclusiv de la data înregistrării contractului de către Autoritatea Contractantă – Primăria orașului Ștefan Vodă.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Oferta  Formularul F-3.1,în original, confirmată prin
semnătură şi ştampila ofertantului(fiecare pagină a
ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de
conducătorul ofertantului;)

Da



pag. 3

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

2 Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis
de către Camera Înregistrării de Stat

confirmat prin semnătură şi ştampila ofertantului Da

3 Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului
şi a filialelor acestuia)

confirmate prin semnătură şi ştampila ofertantului,
Formularul F-3.3

Da

4 Certificat de la Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa
datoriilor la Bugetul Public Naţional

copie confirmată prin semnătură şi ştampila
ofertantului

Da

5 Declarație de garanție a bunului vîndut original semnat și ștampilat de ofertant Da
6 Pașaportul tehnic al bunurilor, avizate de producător Formularul F-4.1 «Specificații tehnice» (confirmat prin

semnătura și ștampila ofertantului)
Da

7 Specificații de preț Formularul F-4.2 (confirmat prin semnătura și ștampila
ofertantului)

Da

8 Certificat de conformitate a bunurilor în original și/sau copie autentificată prin semnătură și
ștampilă

Da

9 Fișa de experiență similară de furnizare a bunurilor
vizate în prezenta COP din ultimii 3 (trei) ani;

copie confirmată prin semnătură şi ştampila
ofertantului

Da

10 Declarația privind conduita și neimplicarea în practici
frauduloase și de corupere

Formularul F-3.4,confirmată prin semnătura și
ștampila ofertantului

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞTEFAN VODĂ
Adresa: Republica Moldova, ŞTEFAN VODĂ, or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare 31
Tel.: primariastefanvoda@ymail.com0242 2 23 96 ,  Fax: 0242 2 23 96 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: GHERMAN MARIA, contabil șef adjunct

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 04.04.2018 10:00
Republica Moldova, ŞTEFAN VODĂ, or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare 31pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

04.04.2018 10:00la:
Republica Moldova, ŞTEFAN VODĂ, or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare 31pe adresa:

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: MOLOMAN SERGIU


