
Anexa nr. 2 

la Documentația standard nr._115_ 

din “__15__” __09__ 2021__ 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 

PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE 
 

privind achiziționarea _ tractoare, plugurii, groapă cu discuri, cultivatoare, remorcă, semeremorcă, 

freză pentru afinarea solului, semănătoare de cereale, scoaba pentru dislocarea puieților, agregat pentru 

sadirea  și udarea culturilor forestiere (utilaje  pentru sădirea pădurii, recoltator de material săditor) 
                                                                                (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție_ Licitație deschisă 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: ÎS „Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimişlia” 

2. IDNO: 1004605003629 

3. Adresa_ or. Cimișlia str. Cetatea Albă,11. 

4. Numărul de telefon/fax: 0241-23-592, 078305613 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: silvocimislia@mail.ru; 

http://cimislia.silvicultura.md 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială 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 următoarelor bunuri/servicii: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/ 

serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti-

tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va 

indica 

pentru 

fiecare lot 

în parte) 

  Lotul 1     

1 16700000-2 Tractor  buc 2 

Putere motor: 89 C.P 

Volumul motorului-4,75 l 

Nr. Transmisiilor-18/4 

Dimensiuni (L/L/I)-3970/1970/2850 

Ecartamentul roți spate -1800-2100 mm 

Capacitatea de ridicare spate-3200kg 

Demensiunea anvelope spate-16,9R38 

Nr. Cilindri-4 

Cutie de viteze-mecanică cu trepte 

APP spate:540-1000 rot/min 

Ecartamentul roți față-1450-1970 mm 

Greutatea-4000 kg 

Demensiunea anvelope față-360/70R24 

1060000,0 



Garanție:12 luni 

  Lotul 2     

2 16700000-2 Tractor buc 1 

Stare:Nou  

Putere motor: 90 – 100 cp  

Capacitatea cilindrică: 4-4.2  litri  

Tip combustibil: Diesel  

Volumul rezervorului:  70-100 l  

Tractiune: 4x4  
Roți fata :8.00 * 18 mm 

Roți spate: 14.9 * 24 mm 

Transmisia min.:F12/R 12 

Turații PTO min. : 540   / 540 E  

Pompa servodirectie min. : 21 (l/min) 

Pompa hidraulica min. : 55 (l/min) 
Greutatea tractorului:4000- 5000kg 

Capacitate min. de încărcare pe tiranti : 

2500(kg) 
Cuplari hidraulice spate min: 4(buc), cu 

manevrare prin manete 

Cuplari hidraulice fat min: 4 (buc) cu 
manevrare prin joystick 
Tractorul sa fie dotat cu cabină  modernă, cu 

incălzire, aer  conditionat, ștergător parbriz 

fașă,  set de instrumente  pentru reparație, 

complet de  agățare a remorcei și a utilajului 
din spate. 

Lumini de lucru:2 spate si 2  față  

Aspiratie: turbocompresor si  intercooler  
Greutăți: față/spate  

Garantie: minim 24 luni 

550000,0 

  Lotul 3     

3 
16110000-

9 

Plug 3х35 

clasic 
buc 2 

3 brazde, clasic; 

 Lătimea de lucru 35 см; Lățimea 

generală de lucru 105 см;  

Adîncimea de lucru maximă 35 см;  

Intervalul dintre brazde 90 см; Înălțimea 

780 мм; 

 Puterea tractorului 70-80 C.P.; Greutatea 

400 кg. 

58320,0 

  Lotul 4     

4 
16110000-

9 

Plug pentru 

planții 

forestiere LP-

2A 

buc 2 

Destinat pentru:  
-Efectuarea benzii mineralizate izolatoare 
-Efectuarea brazdei pentru plantarea puietilor 

forestieri 
Tip: suspendat in 3 puncte 
Numarul de trupite: 1 
Tipul constructive: Cormana dubla (stinga-
dreapta) 
Puterea necesara pentru agregare: 55-75 kw 
Latimea minima a brazdei pentru plantarea 
copacilor: 700 mm 
Latimea minima a benzii mineralizate 

izolatoare: 1400 mm 
Adincimea minima a brazdei: 100 mm 

90000,0 



Dimensiuni de gabarit: 1400x1000x1450 mm 

  Lotul 5     

5 16110000-9 

Groapă cu 

discuri BDF-

2,4 

buc 2 

Tipul tractată; Lățimea de lucru (m) 2,4;  

Adîncimea de lucru (mm) 120;  Unghiul 

de atac al discurilor (grad) 0...30;  

Distanța dintre rînduri (mm) 950; 

Interval dintre discuri (mm) 250;  

Diametrul discurilor (mm) 560;  

Materialul discurilor Oțel cu consistență 

de BOR, finlandeză marca  65G;  

Butucul  discurilor De tip închis, nu se 

deservește;  Numărul de discuri (buc) 18; 

Greutatea  (кg) 1100; Puterea agregatului  

(c.p.) 80-90. 

247000,0 

  Lotul 6     

6 16100000-6 
Cultivator de 

tip PRVN 
buc 3 

Тipul: suspendat in 3 puncte 
Dotat cu:  
-cutite de tip sageata 

Compatibil cu: 
-cutite de tip sageata 
-cutite pentru scarificare 
-trupite pentru plug 
Lăţimea de lucru: 2-2.2 m 
Аgregarea, puterea tractorului: 55 kw 
Productivitatea la cultivarea: min. 1.9 ha/ora 
Adîncimea  de lucru:  300 mm 
Dimensiunile de gabarit: 
- lungimea 1600-1700 mm 
- lăţimea 2110 mm 
- înălţimea 1115 mm 
Маsa minima:  360 kg 

120000,0 

  Lotul 7     

7 16100000-6 
Cultivator 

CPS-4 
buc 2 

Тipul: tractat 

Tipul cutitelor: sageata 

Lăţimea de lucru: 4 m 

Аgregarea, puterea tractorului: 55 kw 

Productivitatea la cultivarea: min. 4.8 

ha/ora 

Adîncimea  de lucru:  120 mm 

Dimensiunile de gabarit: 

- lungimea 4900 mm 

- lăţimea 4000 mm 

- înălţimea 1100 mm 

Маsa:  670 kg 

130000,0 

  Lotul 8     

8 34000000-7 

Semiremorca 

de tip PTT-3 buc 1 

Numărul de axe: 1;  
Tip: semitractat; 
Basculare: in 3 parti (spate, stinga dreapta) 
Capacitatea de incarcare: 3000 kg 
Volumul caroseriei: 2 m3;  
Dimensiunele anvelopelor: min. 9.00-16 
Dotatii obligatorii: 

75000,0 



-sistem de frânare pneumatic. 
Greutatea: 890 kg;  
Se agregă cu tractoare: minim 22-55 kW;  
Lungimea : 4600 mm 
Înaltimea: 1450 mm 
Latimea: 1850 mm 
Ecartamentul: 1500 mm 
Termen de garanție: minim 12 luni 

  Lotul 9     

9 34000000-7 

Remorcă de 

tip 2PTS-4.5 

 

buc 2 

Numărul de axe: 2;  

Tip: tractata; 

Basculare: in 3 parti (spate, stinga 

dreapta) 

Capacitatea de incarcare: 4500 kg 

Volumul caroseriei: 5 m3;  

Dimensiunele anvelopelor: 9.00-16 

Dotatii obligatorii: 

-sistem de frânare pneumatic. 

Greutatea: 2000 kg;  

Se agregă cu tractoare: minim 30 kW;  

Lungimea : 5800 mm 

Înaltimea: 1870 mm 

Latimea: 2400 mm 

Ecartamentul: 1850 mm 

Termen de garanție: minim 12 luni 

 

300000,0 

  Lotul 10     

10 16100000-6 

Freză pentru 

afinarea 

solului 

buc 1 

-Grupul de lucru: PINIOANE, 
- Lățimea de lucru: 2100mm, 
-Adîncimea max. de lucru: 28 cm, 
-Puterea minima necesară:55 CP, 
-Greutatea:560 kg, 
Nr. De cuțite: 6 cuțite X 8 secții (48 cuțite) 
-CARDAN 6x6 INCLUS 
-Garanție 1 an 

56000,0 

  Lotul 11     

11 16130000-5 

Semănătoare 

de cereale 

SZF-3600 

buc 1 

Lățimea de lucru 3,6 m; Numărul de 

rînduri 24 buc; Intervalul dintre rînduri 

15 cm; Diapazonul de întroducere a 

semințelor 15-400 kg; Diapazonul de 

întroducere a îngrășămîntului 25-200 kg; 

Adîncimea de însămințare 40-80 mm; 

Viteza de lucru 9-12 km/h; 

Productivitatea 3,2-4,3 ha/h; Volumul 

buncărului: 

 - pentru semințe 600 dm3, 

 - pentru îngrățămint 400 dm3; 

Greutatea 1380 kg; Puterea tractorului 

60-80 C.P 

132000,0 

  Lotul 12      

12 16100000-6 
Scoaba pentru 

dislocarea buc 1 
Тipul: suspendat in 3 puncte 
Viteza de luru: 3 km/h 

49000, 0 



puieților 

(compatibila 

cu tractorul de 

model MTZ) 

 

Lăţimea de lucru: 1.2 m 
Аgregarea, puterea tractorului: 55 kw 
Adîncimea  de lucru:  300 mm 
Маsa minima:  250 kg 

  Lotul 13     

13 16100000-6 

Agregat 

pentru sadirea  

și udarea 

culturilor 

forestiere  de 

tip ASV-4 

(Cisternă) 

buc 4 

Numărul de axe: 1;  
Tip agregatului: semitractat;  
Volumul rezervorului: minim 4000 litri;  
Dimensiunele anvelopelor: min. 12.00-16 
Grosimea peretilor la rezervor: min 4 mm 
Dotatii obligatorii: 
-instalatie de sadire si udare cu 4 iesiri, 

compatibila cu burghiuri hidraulice de 

tip GB 35/28 
-pompă centrifugă-turbionară   
-sistem de frânare  
-arbore cardanic;  
   Debitul pompei: min. 21.6 m.cub./oră;  
   Greutatea: minim 1400 kg;  
   Se agregă cu tractoare: minim 55 kW;  
   Cu posibilitatea de autoumplere;  
   Adâncimea de absorbție: 4.5 m;  
   Raza de stropire: 30 m;  
   Lungimea : 4530 mm 
   Înaltimea: 2200 mm 
   Latimea: 2030 mm 
   Latimea in lucru: 7000 mm 
   Termen de garanție: minim 12 luni 

440000,0 

Valoarea estimativă totală 3 307320,0 

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este 

cazul, numărul maxim al acestora._nu se aplică 

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta 

(se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________ 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ne admiterea_ 
                                                                                                               (indicați se admite sau nu se admite) 

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  30 zile lucratoare din data inregistrării 

contractului. 

13. Termenul de valabilitate a contractului:  

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 
     (indicați da sau nu) 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 

administrative (după caz): Nu se aplică 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) 



al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  
Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de selecție 

(Descrierea criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 
DUAE 

Completat și semnat electronic. Obligatoriu 

2 Cerere de participare Completat și semnat electronic. Obligatoriu 

3 Declarație privind valabilitatea ofertei Completat și semnat electronic. Obligatoriu 

4 Anexa nr.22 specificația tehnică Completat și semnat electronic. Obligatoriu 

5 Anexa nr.23 specificație de preț  
Completat și semnat electronic.. 

Obligatoriu 

6 Ultimul raporl financiar Copie, cu aplicarea semndturii electronice a 

participantului 

 

7 Certificat / decizie de inregistrare a 

intreprinderii sau extras, rechizitele 

companiei 

Copie, cu aplicarea semndturii electronice a 

participantului 

Obligatoriu 

8 Prospecte , imagini, desene tehnice ale 

tehnicii speciale 

Participanții vor prezenta prospecte din care 

să reiasă caracteristicele tehnice ale 

bunurilor solicitate, cu aplicarea semnăturii 

electronice a participantului 

Obligatoriu 

9 Notă: Ofertanții este obligat să transmită 

tractorele  și accesoriile la locul de destint 

să demonstreze funcționalitatea acestora 

in ziua transmiterii 

Garanlie min 12 luni Obligatoriu 

17. Garanția pentru ofertă, după caz________________________, cuantumul_________________. 

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz_________________, 

cuantumul_________. 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 

procedurii negociate), după caz nu se aplică. 

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică. 

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică. 

22. Ofertele se prezintă în valuta_MDL. 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Pe fiecare lot in parte la prețul cel 

mai scăzut cu corespunderea cerintelor solicitate. 

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 

ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 nu se aplică  

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_________________________________________ 

- pe: [data]____________________________________________________________________ 



26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

28. Locul deschiderii ofertelor: ___ SIA ”RSAP”___________________________________ 
                                                                                              (SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

29. 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. 

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română. 

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene: _nu___________________________________________________________________ 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

32. 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 

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este 

cazul):nu se aplică. 

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 

se aplică 

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel 

de anunţ: conform www.tender.gov.md  

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA ”RSAP” 

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta 

Sistemul de comenzi electronice Nu accepta 

Facturarea electronică accepta 

Plățile electronice accepta 

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 

Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene): __nu______________________________________ 

(se specifică da sau nu) 

39. Alte informații relevante: nu sunt. 

Conducătorul grupului de lucru:  Prodan  Sveatoslav. 
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