
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/03651 20.10.2017din

Denumirea autorităţii contractante: COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Utilaj agricolObiectul achiziției:
16000000-5Cod 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.:  84  din  20.10.2017.
În scopul achiziţionării "Utilaj agricol"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

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 Cisternă metalică pentru lichide
2.00Bucată1.1 Cisternă metalică pentru lichide Volum - nu mai puțin de 4000 litri;

Pompă cu debitul - nu mai puțin de
14 m3/h;
Adîncimea de absorbire - nu mai
puțin de 4,0 metri;
Puterea de agregatare- nu mai puțin
de 55 KW;
Termenul de garanție - nu mai puțin
de 1 an.

16160000-4

2 Cultivator universal
1.00Bucată2.1 Cultivator universal Lățimea de lucru- nu mai mare de

2,5 metri;
Adîncimea reglabilă de lucru în
diapazon 6-12 cm;
Sistem de tracțiune-purtat;
Putere de agregatare-nu mai mult
de 30 CP;
Termenul de garanție - nu mai puțin
de 1 an.

16120000-2

3 Cultivator de prelucrare totală a solului
4.00Bucată3.1 Cultivator de prelucrare totală a solului Lățimea de lucru-nu mai puțin de 4

metri;
Adîncimea de lucru reglabilă în
diapazon-5-12 cm;
Sistem de tracțiune-tractat;
Numărul organelor de lucru-nu mai
puțin de 16 bucăți;
Lățimea de lucru a unui organ-nu
mai puțin de 33 cm;
Puterea de agregatare-nu mai puțin
de 80 CP;
Termenul de garanție - nu mai puțin
de 1 an.

16120000-2

4 Plug reversibil purtat cu cadrul integral cu
profil pătrat, cu roată de suport de cauciuc

1.00Bucată4.1 Plug reversibil purtat cu cadrul integral cu
profil pătrat, cu roată de suport de cauciuc

Garda la sol-nu mai puțin de 75 cm;
Numărul de trupițe-nu mai mult de
4 bucăți;
Lățimea de lucru reglabilă-diapazon
120-160 cm;
Adîncimea de lucru-pînă la 35 cm;
Puterea necesară de tractare-pînă la
150 CP;

16110000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1 Plug reversibil purtat cu cadrul integral cu
profil pătrat, cu roată de suport de cauciuc

Termenul de garanție - nu mai puțin
de 1 an.

16110000-9

5 Remorcă basculantă pentru tractor
3.00Bucată5.1 Remorcă basculantă pentru tractor Masa încărcăturii transportate-nu

mai puțin de 4,5 tone;
Volumul remorcii cu borduri
suplimentare- nu mai mic de 10 m3;
Garda la sol-nu mai puțin de 35 cm;
Mecanism răsturnare-hidraulic cu
conectare tractor;
Sistem de frînare-pneumatic cu 1
contur;
Sistemul electric-curent contunuu
12 V,alimentare de la tractor;
Clasa de tracțiune-nu mai mic de
1.4;
Termenul de garanție - nu mai puțin
de 1 an.

16500000-0

6 Semănătoare pentru culturi prășitoare cu
întroducerea îngrășămintelor

3.00Bucată6.1 Semănătoare pentru culturi prășitoare cu
întroducerea îngrășămintelor

Lățimea între rînduri reglabilă-
diapazon 45-70 cm;
Număr de rînduri-nu mai puțin de
6;
Adîncimea de lucru reglabilă-
diapazon 2-12 cm;
Clasa de tracțiune-1.4;
Marchere cu sistem hidraulic;
Termenul de garanție - nu mai puțin
de 1 an.

16130000-5

7 Stropitoare cu ventilator pentru livezi și vii
1.00Bucată7.1 Stropitoare cu ventilator pentru livezi și vii Ansamblul de ventilare-pulverizare-

cu ventilator axialcu palete
reglabile;
Capacitatea rezervorului-nu mai
puțin de 1900 litri;
Diapazon consum lichid-200-1000
l/ha;
Pompa-debit, minim-145 l/min,
presiune-maximum-5 MPa;
Ventilator-turații minime - 1600,
turații maxime-2400;
Termenul de garanție - nu mai puțin
de 1 an.

16160000-4

8 Tăvălugi de tasare a solului semiremorcat
2.00Bucată8.1 Tăvălugi de tasare a solului semiremorcat Tip organ de lucru-discuri inelare

cu colți;
Lățimea de lucru- nu mai mică de
6metri;
Tipul agregatului-semiremorcat;
Diamentrul tăvălugilor- nu mai mic
de 42 cm;
Termenul de garanție - nu mai puțin
de 1 an.

16150000-1

9 Semănătoare de cereale cu depunerea
simultană a îngrășămintelor minerale

2.00Bucată9.1 Semănătoare de cereale cu depunerea
simultană a îngrășămintelor minerale

Tipul agregatului-tractat;
Lățimea de lucru-nu mai mic de 4
metri;
Adîncimea-diapazon 4-8 cm;
Numărul de brăzdare-nu mai puțin
de 26 buc;
Distanța între rînduri-nu mai puțin
de 15 cm;
Presiunea pe brăzdar-pînă la 65 kg;
Norma de însemînțare-de la 0,7

16130000-5
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată9.1 Semănătoare de cereale cu depunerea
simultană a îngrășămintelor minerale

pînă la 400 kg/ha;
Norma îngrășăminte-de la 25 pîna
la 200 kg/ha;
Puterea necesară a tractorului-de la
80 CP;
Termen de garanție-nu mai puțin de
1 an.

16130000-5

10 Boroană cu dinți medii
16.00Bucată10.1 Boroană cu dinți medii Lățimea de lucru- nu mai mare de 1

metru;
Sistem de cuplare pentru cultivator;
Adîncimea de prelucrare- de la 6-8
cm;
Termen de garanție-nu mai puțin de
1 an.

16100000-6

11 Tractor universal cu roți
1.00Bucată11.1 Tractor universal cu roți Puterea-nu mai puțin de 81 CP;

Motor-4 cilindri, turație nominală,
nu mai puțin de 2200 rot./min.;
Transmisie-diferențial cu dirijare
hidraulică;
Cutie de viteză-mecanică cu
reductor;
Ambreajul-uscat, monodisc;
Numărul de trepte-nu mai puțin de
18 înainte și 4 înapoi;
Sistem de suspendare spate-
universal cu prindere mecanică a
utilajelor;
Sistem de direcție-cu pompă
dozator și cilindru hidrraulic;
Punte față- cu reductoare conice și
diferențial auto-blocare;
Sistem frîne- cu disc uscate;
Termen de garanție-nu mai puțin de
1 an.

16700000-2

12 Freză pentru prelucrarea solului
1.00Bucată12.1 Freză pentru prelucrarea solului Lățimea de lucru-nu mai puțin de

1,8 metri;
Adîncimea de prelucrare-minim
100mm;
Număr de noduri cu cuțite- nu mai
puțin de 8;
Distanța dintre noduri cuțite- nu
mai mare de 230 mm;
Număr de cuțite la nod- nu mai
puțin de 6;
Puterea necesară-nu mai mică de 45
CP;
Termen de garanție- nu mai puțin
de 1 an.

16100000-6

13 Semănătoare pneumatica pentru culturi
prășitoare cu introducerea îngrășămintelor
pentru semănatul testărilor de concurs

1.00Bucată13.1 Semănătoare pneumatica pentru culturi
prășitoare cu introducerea îngrășămintelor
pentru semănatul testărilor de concurs

Lățimea de lucru-nu mai mare de
2,5 metri;
Distanța dintre rînduri-75 cm;
Capacitatea rezervor semințe-nu
mai mic de 45 litri o secție;
Capacitatea rezervor îngrășăminte -
nu mai mic de 225 litri o secție;
Puterea necesară- nu mai puțin de
80 CP;
Echipat cu marcher - cu acționare
hidraulică;
Sistem de însămînțare - pneumatic;

16130000-5
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată13.1 Semănătoare pneumatica pentru culturi
prășitoare cu introducerea îngrășămintelor
pentru semănatul testărilor de concurs

Echipat cu set discuri floarea
soarelui;
Echipat cu set discuri porumb;
Echipat cu cutie de viteză -
diapazon schimbarea distanșei între
semințe;
Set discuri tasarea solului după
semănat- echipat;
Sistem cardanic pentru turații -
echipat;
Termen de garanție- nu mai puțin
de 1 an.

16130000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
20 zile de la inregistrarea contractului
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 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Original cu ștampila și semnătura participantului (F
3.4)

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Copie confirmată prin ștampila și semnătura
participantului

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

Nu se cere Nu

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Nu se cere Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Nu se cere Nu

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Original cu ștampila și semnătura participantului (F
3.5)

Da

9 Oferta Original  cu ștampila și semnătura participantului Da
10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform  (F 3.3) Da
11 Raportul financiar  Copie – confirmată prin ștampila şi semnătura

participantului (Ultimul raport financiar)
Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Nu se cere Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Certificat de atribuire a contului bancar Copie confirmată prin ștampila și semnătura
participantului

Da

16 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,
contribuțiilor

Copie confirmată prin ștampila și semnătura
participantului, eliberat de către Inspectoratul Fiscal de
Stat

Da

17 Licența de activitate Copie confirmată prin ștampila și semnătura
participantului

Da

18 Garanția pentru ofertă Original Da
19 Lista fondatorilor Copia - cu ștampila și semnătura participantului Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

20 Specificații tehnice (F 4.1) Original cu ștampila și semnătura participantului Da
21 Specificații de preț (F 4.2) Original cu ștampila și semnătura participantului 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: COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.209
Tel.: daniela.porumb@cstsp.md210-455   211-308 ,  Fax: 022 210455 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: SOCHIRCĂ PAVEL, vicepreședinte

Setul de documente poate fi primit la adresa: null.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 10.11.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.209pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

10.11.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.209pe 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: SOCHIRCĂ PAVEL


