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1. Denumirea autorităţii contractante: Î.M. Regia “ EXDRUPO”, mun. Chişinău

2. IDNO: 1003600161002

3. Tip procedură achiziţie: Acordul-cadru

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii 

negociate) [indicaţi] nu se aplică

5. Obiectul achiziţiei: Piese de schimb

6. Cod CPV: 34330000-9. 50100000-6

7. Data publicării anunţului de intenţie:______________________________________

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării piese de schimb pentru utilaje şi 
manisme, servicii de reparaţie pentru utilaje si mecanisme 
conform necesităţilor l.M. Regia “EXDRUPO”, mun. Chişinău 
(în continuare -  Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.
8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Autofinanţare

9. Modalităţi de plată: in termen de 60 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de 
recepţie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie acordul-cadru privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 
/servicii/lucrări:
Nr. Cod 
d/o CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/iucrărilor

solicitate

Unitatea
de

măsură

Cantitat Specificarea tehnică deplină 
ea solicitată, Standarde de referinţă

__________ Piese_________
____________Lotul 1___________
Greider D Z 143 
Greider DZ 180 
Autogreider rC  1001

____________Lotul 2__________
AMCADOR 342B__________

____________Lotul 3__________
încărcător GEHL 4240______

____________Lotul 4__________
Fermec 860

343300
00-9

Piese de schimb pentru utilai si 
mecanisme un.

min. 
1000 
max. 

20 000

Lotul 5
Excavator IOM3 8040,2 
Borex 2102 
Tractor K-700A 
Tractor T-150K 
Tractor MTZ-80 KO-707 
TractorK)MZ-8070 
Tractor T-25 MOK 
Tractor MTZ 82.1 Belarus

____________Lotul 6________
Remorca 2PTS-6 
Remorca 2PTS-4 
TRALER ARTIZANAL PPM-1 
TRALER “HM3AII-93853 ” 
TRALER 003TUE200ZGS



SEMI/REMORCA HOFMAN 
“H4270/2”
Semiremorca MMZ-771B 
Remorca OZTP-85 72 
Reciclator EM 3200 
Remorca MAYER WMAP 25 

Lotul 7 
Freza W1000L 
Freza W350 
Rulou compact or HD10 
Rulou compactor DV40 
Rulou compactor HD70 
Rulou compactor HD90 
Rulou pe pneuri GRV-10 
Maşina marcaj HI 6-2 
Maşina marcaj H8-1 
H92-1 maşina de sters marcajul 
Rulou compactor AR65 
Vibroplaca AVR 1850 
Vibromai AVS68 
Detector de metale “Binger 
602”
FINISOR VOGELE SUPER 
1603-1
Uscator “Suhovei UP “ŞTIM" 
Achiziâionarea pieselor la lotul 
dat (nr. 7) se efectuiează
începînd cu 01.01.2019______

Lotul 8 
Nissan X  trail 
Nissan Primera

_________ Lotul 9________
Lada 2170
Gaz 2705-34_____________

_________Lotul 10________
Daewoo Magnus

_________Lotul 11________
Ford Tranzit_____________

Lotul 12
Wolksvagen T4___________

Lotul 13
Zii 130
Automacara Zii-130 CS2571A
Gaz 53
KAVZ3270
PAZ 672_________________

Lotul 14
KAMAZ 53213 
KAMAZ 53215 
KAMAZ 65115
________ Lotul 15________
1VECO 150 E 21 
MÂN 18.220
Mercedes 2631___________

; Lotul 16
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501000 Servicii de reparaţie pentru
00-6 utilai si mecanisme

Zii 131 D-210 (maşina 
specializata Încărcător de 
zapada cu rotor)
Zii 157D-470 (maşina 
specializata încărcător de 
zapada cu rotor)
KO 206 (maşina specializata 

încărcător de zapada)
Servicii
Lotul 17

Greider DZ 143 
Greider DZ 180 
Autogreider rC  1001 
AMCADOR 342B 
încărcător GEHL 4240 
Excavator IOM3 8040,2 
Borex 2102 
Tractor K- 700A 
Tractor T-150K 
Tractor MTZ-80 KO- 707 
TractorIOMZ-8070 
Tractor T-25 MOK 
Tractor MTZ 82.1 Belarus

Lotul 18
Freza W1000L 
Freza W350 
Rulou compact or HD10 
Rulou compactor DV40 
Rulou compactor HD70 
Rulou compactor HD90 
Rulou pe pneuri GRV-10 
Maşina marcaj H16-2 
Maşina marcaj H8-1 
H92-1 maşina de sters marcajul 
Rulou compactor AR65 
Vibroplaca AVR 1850 
Vibromai A VS 68 
FINISOR VOGELE SUPER 
1603-1

Lotul 19
Buldoexcavator Fermec 860 

încărcător GEHL 4240
Lotul 20

Ford Tranzit
Lotul 21

Wol/csvagen T4
Lotul 22

Gaz 2705-34
Lotul 23

KAMAZ 53213 
KAMAZ 65115 
KAMAZ 53215

Lotul 24
IVECO 150 E 21 
M AN 18.220 
Mercedes 2631
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Lotul 25
Zii 131 D-210 (maşina 
specializata încărcător de 
zapada cu rotor)
Zii 157 D-470 (maşina 
specializata încărcător de 
zapada cu rotor)
KO 206 (maşina specializata 
încărcător de zapada)

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] Vînzare-cumpărare

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locaţiune

e) De antrepriză

f) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi]_______________________

12. Termenul şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 

[indicaţi numărul de luni]): Conform solicitărilor pina la sfirsitul anului 2019 cu excepţia 

lotului nr. 7 (achiziţionarea pieselor pentru lotul nr.7 se efectuiează începînd cu 01.01.2019)

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2019

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 

Î.M. Regia “EXDRUPO”. mun. Chisinău, str. Varnita, 22

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe poziţie în partea

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - 
economic, precum şi ponderile lor:

a) ------------------------------------------------------------------------ -— .--------------------------------

b) ________________________________________________________________________

c )  _______________________________________________________________________
18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit
19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] Nu 

se aplică
20. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ 
următoarele:

Nr. Denumirea documentuiui/eerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii Obligativitatea
d/o cerinţei:



1 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie -  em is de C am era  înregistrării 
de S tat (M inisteru l D ezvo ltă rii 
In form aţionale), co n firm a tă  prin 
ap lica rea sem nătu rii şi ştam pilei 
P artic ipan tu lu i;

D a

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie -  e libera t de b an ca  deţinătoare  
de cont;

D a

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

cop ie  -  e lib era t de Inspec to ra tu l 
F isca l (v a lab ilita tea  ce rtifica tu lu i - 
conform  cerin ţe lo r Inspectoratu lu i 
F isca l al R epub lic ii M oldova);

D a

4 Ultimul raport financiar copie -  con firm ată  p rin  sem nătu ra  şi 
ştam pila  P artic ipan tu lu i;

D a

5 Declaraţia privind conduita etică şi 
neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere

O rig inal. C on firm at p rin  ap lica rea  
sem nătu rii si ş tam pilei 
partic ipan tu lu i. F o rm u laru l (F3 .4)

D a

6 Declaraţia privind situaţia personală a 
operatorului economic

O riginal. C on firm at p rin  ap lica rea  
sem năturii si ştam pilei partic ipan tu lu i 
Form ularu l (F3 .5)

D a

7 Formularul ofertei O riginal. C on firm at p rin  ap lica rea  
sem năturii si ş tam p ile i partic ipan tu lu i 
Form ularu l (F3 .1 )

D a

8 Formularul informativ despre ofertant O rig inal. C on firm at p rin  ap lica rea  
sem nătu rii si ş tam pilei partic ipan tu lu i 
F o rm ularu l(F 3 .3 )

D a

9 Specificaţia tehnica, catalogul (codul mărfii 
şi denumirea bunurilor/serviciilor)

O riginal. C on firm at p rin  ap lica rea  
sem nătu rii si ştam pilei partic ipan tu lu i 
F orm ularu l(F4 .1 )

D a

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: I.M, Regia “EXDRUPO”
b) Adresa: mun. Chisinău, str. Varniţa, 22
c) Tel: 022-47-11-65
d) Fax: 022-47-11-65
e) E-mail: ap.exdrupo@mail.ru
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Tatiana Ciburciu

Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 
împuternicite de către Participant).
Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa:

în cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune 
cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achiziţiile publice.

mailto:ap.exdrupo@mail.ru


22. întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără 
corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi 
ştampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem 
dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
pînă la: 11:00, solicităm publicarea procedurii cu termenul de 35 zile cu reducerea 
termenului de 5 zile, respectiv în termen de 30 zile. Procedura va f i  publicată la adresa 
electronică http://exdrupo.md/achizitii-publice/

pe: [data]_____________________________________________________________
b) Data-Iimită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al

procedurii negociate:___________________________________________________ _

c) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante 
şi locul concret de depunere a ofertelor7 Î.M. Regia “EXDRUPO”, mun. Chisinău. str. 
Varnita, 22

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 
asiste la deschiderea ofertelor.
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte 
procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 
economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]  Nu se cere

a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele_____________________________________

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia 
Naţională de soluţionare a contestaţiilor.

29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 4 500 000

Conducătorul grupului de lucru: Adrian Boldurescu l.S.
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