
CAPITOLUL II 

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) 

 

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile 

CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor 

prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. 

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. 
 

1. Dispoziții generale 
 

Nr. Rubrica 
Datele Autorității 

Contractante/Organizatorului 

procedurii 

1.1. 
Autoritatea contractantă/Organizatorul 

procedurii, IDNO: 
Î.M. EXDRUPO  

1003600161002 

1.2. Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru mecanisme 

1.3. Numărul  și tipul procedurii de achiziție: 
Nr.: 
Licitație publică 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie:  bunuri  

1.5. Codul CPV:  34913000-0 

1.6. 
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și 

perioada bugetară: 
Autofinanțare 
2019 

1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: DGTPCC 

1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): Nu este cazul 

1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: 
Î.M. EXDRUPO  

1003600161002 

1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: 
Î.M. EXDRUPO  

1003600161002 

1.11. Limba de comunicare: limba de stat 

1.12. 
Locul/Modalitatea de transmitere a 

clarificărilor referitor la  documentația de 

atribuire 

  

- Chișinău, str.Varnița 22 

- e-mail: 

ap.exdrupo@mail.ru 

- fax: 022471165 

- prin intermediul 

mijloacelor electronice de 

comunicare 

 

  

  

  

mailto:ap.exdrupo@mail.ru


1.13. 
Contract de achiziție rezervat atelierelor 

protejate 
Nu 

1.14. Tipul contractului: 
  

 

1.15. 
Condiţii speciale de care depinde 

îndeplinirea contractului (neobligatoriu):  
nu se aplică 

 

 

Listă bunurilor și specificații tehnice: 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea 

tehnică 

deplină 

solicitată, 

Standarde de 

referință 

  Lotul 1    

1 

 Piese de schimb pentru 

mecanismul Finisor de 

model "Vogele Super 1603-

1" 

  

 

1.1 
34913000-0 Set filtre revizie 1000 H 

(V2011362) 

buc. 1  

.1.2 
34913000-0 Buton (V3515046021) buc. 1 

 

1.3 
34913000-0 Fluture snec (V2030745) buc. 4 

 

  
Lotul 2    

2 

 Piese de schimb pentru 

mecanisme compactoare de 

model  HAMM 

   

2.1 
34913000-0 Set filtre revizie HD90 

(H2020499) 

buc. 1  

2.2 
34913000-0 Set filtre revizie GRW10 

(H2041737) 

set 3  

2.3 
34913000-0 Set filtre revizie HD70 

(H2020457) 

set 1  

2.4 
34913000-0 Set filtre revizie HD 10 

(H2064161) 

set 3  

2.5 
34913000-0 Pompa Injectie (WRT28779) buc. 3  

2.6 
34913000-0 Injector (G55) buc. 3  

2.7 
34913000-0 Far fata (H388483) buc. 6  

2.8 
34913000-0 Lampa semnalizare 

(H311685) 

buc. 10  

2.9 
34913000-0 Llampe spate (H330639) buc. 4  

2.10 
34913000-0 Lampa (H330647) buc. 4  

2.11 
34913000-0 Raz tambur (H1461796) buc. 4  

2.12 
34913000-0 Set reparatie (H2024403) buc. 4  



2.13 
34913000-0  Perie (H2295331) buc. 24  

2.14 
34913000-0 Pompa apa (H2335548) buc. 4  

2.15 
34913000-0 Duza apa (H2027825) buc. 12  

2.16 
34913000-0 Raz tambur (H1461796) buc. 8  

2.17 
34913000-0 Bobina (H1246909) buc. 1  

2.18 
34913000-0 Tampon cauciuc (H324353) buc. 52  

2.19 
34913000-0 Set garnituri (H1255932) buc. 6  

2.20 
34913000-0 Set garnituri (H2039040) buc. 6  

2.21 
34913000-0 Electromotor (H1285858) buc. 2  

2.22 
34913000-0 Motor hidraulic 

(H01227483) 

buc. 1  

2.23 
34913000-0 Senzor temperatura 

(H258881) 

buc. 1  

2.24 
34913000-0 Amortuzor (H1465058) buc. 1  

 
 Lotul 3    

3 

 Piese de schimb pentru 

mecanisme freze asfalt  

WIRTGEN 

   

3.1 
34913000-0 Bandaj roata (W2138566) buc. 3  

3.2 
34913000-0 Proata completa (W2138565) buc. 2  

3.3 
34913000-0 Roata (W109638) buc. 6  

3.4 
34913000-0 Curea (W176066) buc. 2  

3.5 
34913000-0 Set filtre motor (W189278) Set 3  

3.6 
34913000-0 Set filtre hidraulice 

(W106520) 

Set 2  

3.7 
34913000-0 Curea (W78146) buc. 3  

3.8 
34913000-0 Set curele (W1880210) Set 3  

3.9 
34913000-0 Pompa apa (W2096380) buc. 3  

3.10 
34913000-0 Filtru apa (W172735) buc. 2  

3.11 
34913000-0 Duza completa (W71765) buc. 6  

3.12 
34913000-0 Buton (W144256) buc. 1  

3.13 
34913000-0 Buton (W144250) buc. 1  

3.14 
34913000-0 Flansa (W144288) buc. 1  

3.15 
34913000-0 Comutator auxiliar 

(W144286) 

buc. 2  

3.16 
34913000-0 Led 24v (W144280) buc. 1  

3.17 
34913000-0 Intrerupator (W144287) buc. 4  

3.18 
34913000-0 Far (W176407) buc. 2  

3.19 
34913000-0 Buton 9W20077) buc. 2  



3.20 
34913000-0 Soclu buton (W20074) buc. 2  

3.21 
34913000-0 Contact cheie (W144265) buc. 1  

3.22 
34913000-0 Buton (W144246) buc. 1  

3.23 
34913000-0 Flansa (W144288) buc. 1  

3.24 
34913000-0 Suport cutit (W 198000) buc. 85  

3.25 
34913000-0 Surub suport (W 79998) buc. 85  

3.26 
34913000-0 Capac (W 126000) buc. 85  

3.27 
34913000-0 Bandaj roata (W57151) buc. 2  

3.28 
34913000-0 Bandaj (W117053) buc. 3  

3.29 
34913000-0 Set filtre motor (07.05.0299) 

(W130470) 

Set 1  

3.30 
34913000-0 Set filtre motor (07.05.059..) 

(W176421) 

Set 2  

3.31 
34913000-0 Set filtre hidraulice 

(W106569) 

Set 3  

3.32 
34913000-0 Pompa apa (W2073216) buc. 1  

 
 Lotul 4    

4 
34913000-0 Cuțit de frezat asfaltul            

(W 6/20X) 

buc. 1000  

 
 Lotul 5    

5 

 Piese de schimb pentru 

mecanismul masina de 

marcaj model "Hofmann 

H8-1" 

   

5.1 
34913000-0 Inel din cauciuc (5000955) buc. 2  

5.2 
34913000-0 Set de etansare pistol manual 

(8551436) 

buc. 5  

5.3 
34913000-0 Supapa (5000231) buc. 1  

5.4 
34913000-0 Duza (8401847) buc. 4  

5.5 
34913000-0 Pistol manual (8551435) buc. 2  

5.6 
34913000-0 Filtru aer (8403141) buc. 4  

5.7 
34913000-0 Filtru aer compresor 

(5001841) 

buc. 4  

 
 Lotul 6    

6 

 Piese de schimb pentru 

mecanismul masina de 

marcaj model "Hofmann 

H16-2" 

   

6.1 
34913000-0 Inel din cauciuc (1528569) buc. 2  

6.2 
34913000-0 Duza (8400759) buc. 4  

6.3 
34913000-0 Set de etansare  (9703281) buc. 4  



6.4 
34913000-0 Emitator de impuls 

(5005295) 

buc. 2  

6.5 
34913000-0 Cablu pentru emitator de 

impuls (5005152) 

buc. 2  

6.6 
34913000-0 Rola de frictiunie (9123786) buc. 2  

6.7 
34913000-0 Panou de comanda 

(9707330) 

buc. 1  

6.8 
34913000-0 Tahometru (8401079) buc. 1  

6.9 
34913000-0 Caracasa sigurante 

(1973116) 

buc. 1  

6.10 
34913000-0 Conexiunie (5000121) buc. 2  

6.11 
34913000-0 Carcasa (5000120) buc. 2  

6.12 
34913000-0 Infiletare (5000122) buc. 2  

6.13 
34913000-0 Element de schimb 

(1872518) 

buc. 4  

6.14 
34913000-0 Filtru aer (5001822) buc. 4  

6.15 
34913000-0 Filtru preliminar diesel 

(5002628) 

buc. 4  

6.16 
34913000-0 Filtru de combustibil 

(8403445) 

buc. 4  

6.17 
34913000-0 Filtru de combustibil 

(8403444) 

buc. 4  

 

 

 

 

2. Pregătirea ofertelor 
 

3.1. Oferte alternative: nu vor fi acceptate 

3.2. Garanţia pentru ofertă: 

Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă 

comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – 

Formulare pentru depunerea ofertei 

sau 

Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii 

contractante, conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: EXDRUPO Î.M.  

Denumirea Băncii: BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Stefan cel Mare’ 

Chisinau  

Codul fiscal: 1003600161002  

IBAN: MD40ML000000002251134189  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică ". 

3.3. 
Garanţia pentru ofertă va fi în 

valoare de:  
1% din valoarea ofertei fără TVA. 

3.4. 
Ediţia aplicabilă a Incoterms 

și termenii comerciali 

acceptați vor fi: 
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 

3.5. Termenul de livrare: 
la solicitarea beneficiarului în decurs de 20 zile pe perioada anului 

2019. 

 



3.6. Locul livrării bunurilor: str. Varnița 22, mun.Chișinău 

3.7. 
Metoda și condițiile de plată vor 

fi:  
prin transfer în decurs de 30 zile din data facturării 

3.8. 
Perioada valabilităţii ofertei va 

fi de: 
60 zile 

3.9. Ofertele în valută străină: nu se acceptă 

3. Depunerea și deschiderea ofertelor 

4.1 
Locul/Modalitatea de  

depunerea ofertelor, este: 

  

 

Ofertele se depun în mod electronic, folosind fluxurile 

interctive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice. 
 

La solicitarea beneficiarului se va prezenta tot setul de 

documente a operatorului cu cel mai mic preț (în cazul 

descalificării următorul ofertant după preț v-a prezenta 

setul de documente)  

  

  

 

  

4.2. 
Termenul limită de depunere 

a ofertelor este:  

Data, Ora  

  

  

4.3. 

Persoanele autorizate să 

asiste la deschiderea ofertelor 

(cu excepţia cazului cînd 

ofertele au fost depuse prin 

SIA “RSAP”). 

 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la 

deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost 

depuse prin SIA “RSAP” 

4. Evaluarea și compararea ofertelor 

5.1. 

Preţurile ofertelor depuse în 

diferite valute vor fi 

convertite în:  
Nu este cazul 

Sursa ratei de schimb în 

scopul convertirii:  
Nu este cazul 

Data pentru rata de schimb 

aplicabilă va fi:  
Nu este cazul 

5.2. 
Modalalitatea de efectuare a 

evaluării: 

Evaluarea se va efectua pe fiecare lot în parte la criteriul: cel mai  

bun raport calitate-preț cu corespunderea cerințelor solicitate. 

 

5.3. 

 
Factorii de evaluarea vor fi 

următorii:  

cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 

cel mai bun raport calitate-preț 

Preţul ofertei cu ponderea 60% 

Perioada de garanție asupra pieselor (maxim 24 luni) cu ponderea 

40% 



Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă 

astfel: 

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul 

maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru alt preţ decît cel  prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: 

P(n) – (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat). 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt 

preţurile totale ofertate pentru executarea contractului (lotul propus) 

exclusiv TVA. 

 

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanţie asupra 

lucrărilor” se acordă potrivit formulei: 

            P gar           

Pct. = --------- x 40 

          P max 

Unde: Pct. = punctajul acordat pentru perioada de garanţie 

           P gar = perioada de garanţie ofertată 

           P max = perioada maximă de garanţie.  

 

5. Adjudecarea contractului 

6.1. 
Criteriul de evaluare aplicat 

pentru adjudecarea 

contractului va fi: 
cel mai  bun raport calitate-preț cu corespunderea cerințelor solicitate 

6.2. 

Suma Garanţiei de bună 

execuţie (se stabileşte 

procentual din preţul 

contractului adjudecat): 

5% din suma totală a contractului 

6.3. 
Garanţia de bună execuţie a 

contractului: 

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o 

bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – 

Formulare de contract 
sau 

Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii 

contractante, conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: EXDRUPO Î.M.  

Denumirea Băncii: BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Stefan cel Mare’ 

Chisinau  

Codul fiscal: 1003600161002  

IBAN: MD40ML000000002251134189  

cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului" 

6.4. 

Forma de organizare juridică 

pe care trebuie să o ia 

asocierea grupului de 

operatori economici cărora li 

s-a atribuit contractul 

Nu este cazul 

6.5. 

Numărul maxim de zile 

pentru semnarea şi 

prezentarea contractului către 

autoritatea contractantă, de la 

remiterea acestuia spre 

semnare: 

5 zile 

 
Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului 

Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de 



lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care 

poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________ 
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