
                                                                                                    

 

 

ANUNŢ 

privind iniţierea procedurii de achiziţii din 23.06.2022. 

   

IS    ”Intreprinderea pentru Silvicultura Chisinau” în calitate de beneficiar, MD-2069, R. Moldova, 

mun. Chişinău, str. Calea Ieșilor 69, tel./fax:, tel./fax:  (+373) 22 746929. aduce la cunoştinţă potenţialii 

furnizori despre lansarea concursului privind  

 

 Achiziţionarea unei remorci pentru tractor destinat asigurării necesităţilor parcului auto a IS    

”Intreprinderea pentru Silvicultura Chisinau”, cod CPV 16500000-0, aplicînd procedura de 

achiziţie: COP. 

 

1. Ofertele trebuie să fie prezentate şi depuse în plicuri sigilate la adresa întreprinderii: MD-2024, R. 

Moldova, Chişinău, str. Calea Ieşilor nr. 69 până la data de 07.07.2022, orele 16:00 (ora locală). 

Operatorii economici pot să prezinte oferte şi prin chisinau@moldsilva.gov.md. În acest caz 

beneficiarul, la data primirii ofertei, înregistrează oferta în Registrul ofertelor de achiziţii.   

Cerinţele Tehnice, condiţiile şi cerinţele de mentenanţă sunt indicate în Caietul de sarcini. Operatorii 

economici, pe propria răspundere, pot să prezinte oferte şi prin mijloace electronice sau fax. În acest caz 

beneficiarul, la data primirii ofertei, înregistrează oferta în Registrul ofertelor de achiziţii. 

1.1 Depunerea ofertei este însoţită de o scrisoare de însoţire, prin care operatorul economic îşi 

manifestă intenţia de a semna un contract de achiziţii.  

1.2 Propunerea financiară a ofertei va fi prezentată de către rezidenţii RM doar în monedă 

naţională (Lei MD), nerezidenţi în valută străină convertibilă. Echivalentul valoric al ofertelor 

exprimate în valuta străină, se va indica în valuta naţională la ziua deschiderii ofertelor corespunzător 

cursului oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei. 

1.3 Oferta trebuie să fie prezentată respectând următoarele norme: 

a) propunerea tehnică a ofertei să fie prezentată obligatoriu conform cerinţelor indicate în caietul de 

sarcini şi să corespundă în totalitate cerinţelor tehnice. În caz contrar oferta va fi descalificată; 

b) întocmită clar, fără corectări, cu indicarea numărului şi datei de ieşire, cu semnătura persoanei 

responsabile şi ştampila operatorului economic; 

c) să aibă caracter indiscutabil şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de către beneficiar şi urmează a fi semnată, pe propria răspundere, de către operatorul 

economic sau de către o persoană legal împuternicită; 

d) tipărită sau scrisă cu cerneală neiradiabilă. 

e) să fie prezentată în termenul stabilit în anunţul de achiziţii; 

f) se fie prezentată în limba de stat cu specificarea clară a parametrilor; 

g) fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului; 

h) plicul trebuie să conțină propunerea tehnică, cu poze atașate, propunerea financiară; 

i) plicul trebuie să fie netransparent, sigilat şi marcat cu adresa operatorului economic şi a 

beneficiarului. Pe plic trebuie să fie indicat: ”Pentru participarea la concursul procedurii privind 

achiziţionarea unei remorci pentru tractor din 23.06.2022; 

 

2. Cerinţe pentru participanţi şi Documentaţia obligatorie la prezentarea ofertei: 

- Cererea de participare; 

- paşaport tehnic; 

- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii/ buletin de identitate;  

- oferta; 

- foto; 

- Valabilitatea ofertei: 60 zile de la depunerea ofertei la sediul Beneficiarului;  

- Condiţiile de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 60 

zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a 

contractului.  

- Termenii de livrare-executare: 10 zile după semnarea contractului; 

- Locul livrării: pepiniera silvica a intreprinderii (s. Bălțata, r. Criuleni) 



- Criteriu de evaluare a ofertei: prețul cel mai scăzut, cât şi a cerinţelor tehnice, (conform Loturilor 

sau caietelor de sarcini). 

- Preţurile vor fi finale şi vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare 

sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora, alte costuri); 

 

 Penalităţi: 

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiunilor contractuale, 

Executantul: 

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel. 

- achită Beneficiarului o penalitate în mărime de - 1 % din valoarea bunurilor livrate, lucrărilor 

neexecutate şi serviciilor neprestate  în termen, pentru fiecare zi de întârziere.  

 

3.   Întrebări tehnice: 

3.1  Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele afişate pe pagina Web a întreprinderii. 

http://chisinau.silvicultura.md/ 

            3.2  Ofertele primite participă la procesul de selecţie a câştigătorului, sub rezerva respectării acestor 

propuneri, precum şi cerinţele specificate în documentaţia de achiziţie. 

3.3 Analiza ofertelor se desfăşoară în conformitate cu criteriile de evaluare a ofertelor. 

3.4 Plicurile cu ofertele depuse vor fi deschise pe data de  08.07.2022 la orele 10:00 (ora locală). 

 

Remarcă: 

***Beneficiarul are dreptul de a solicita de la operatorii economici să prezinte remorca pentru verificarea 

caracteristicilor solicitate. Din aceste considerente, beneficiarul are obligaţia de a asigura securitatea 

mărfurilor prezentate pentru examinare la licitaţie. 

 

       Documentaţia de atribuire (caiet de sarcini) va fi oferită fiecărui doritor de a participa la procedura de 

achiziţii individual.  

 Documentaţia de atribuire (caiet de sarcini) poate fi ridicată de la adresa: str. Calea Iesilor 69, sau 

contactând numerele de tel: 022-746929. 

Urmăriţi pagina web a întrepriderii: http://chisinau.silvicultura.md/ 

 

IS ”Intreprinderea pentru Silvicultura Chisinau”, îşi rezervă dreptul de anulare a ofertelor recepţionate 

şi concursului de achiziţii din careva motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziţie nu generează vreo 

obligaţie a beneficiarului faţă de participanţii la procedura de achiziţie. 

 

               Conducătorul grupului de lucru: Movileanu Sergiu     ___________  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

caiet de sarcini 

Caracteristici tehnice Remocă tractor 

 

 

 Remorcă folosită (asemeni 2PTS-4/5) pentru tractor de 80-100CP; 

 Aspect exterior: fără defecte/intact/integru; 

 Capacitate de ridicare: 4000-6000 kg; 

 Roți cu diametrul corespunzător caracteristicilor din uzină; 

 Anvelope cu uzura nu mai mică de 50%; 

 Sistemul de frînare pneumatic – funcțional; 

 Sistem de iluminare – funcțional; 

 Tip remorcă: basculantă, cu sistemul de ridicare hidraulic, funcțional, ce nu prezintă 

scurgeri și defecte, descărcare pe 3 părți; 

 Platforma și bordurile remorcii să fie din tablă profilată din oțel cu aspect vizual 

intact cu înălțimea 1,9-2,0m; 

 Certificat tehnic și număr de înmatriculare înregistrat în R. Moldova/conform 

legislației în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către IS    ”Intreprinderea pentru Silvicultura Chisinau” MD-2069, R. Moldova, 

mun. Chişinău, str. Calea Ieșilor 69.                                                    

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare din 23.06.2022,  privind aplicarea procedurii 

pentru atribuirea contractului Achiziţionarea unei remorci pentru tractor,  noi . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele 

expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în 

calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării . . . . . . . . . . . . .      Cu stimă, 

 

 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formularul ofertei (F3.1) 

 
Data depunerii ofertei:  “___” _____________________ 2022 

Licitaţia din 23.06.2022: achiziţionarea unei remorci pentru tractor 

Către:  IS    ”Intreprinderea pentru Silvicultura Chisinau” 
[numele deplin al autorităţii contractante] 

________________________________________________________ declară că:  

[denumirea ofertantului] 

a) ____________________________________________________________ se angajează să 

[denumirea ofertantului] 

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în 

specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri şi/sau servicii _______________________ 

________________________________________________________________________.  

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor] 

b) Suma totală a ofertei  fără TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele 

respective] 

c) Suma totală a ofertei  cu TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele 

respective] 

d) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp de 60 zile; 

e) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4. 

f) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau 

subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor 

legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice, în 

conformitate cu punctul IPO5.5. 

 

Semnat:________________________________________________   L.Ș.  

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 

 

Nume:_________________________________________________   

În calitate de: ___________________________________________  

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  

Ofertantul: _____________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________ 

Data: “___” _____________________ 2022 

 

 

 


