
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: 
Amestecuri de beton asfaltic, emulsii 

bituminoase, bitum 

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

1.4. Tipul obiectului de achiziţie:  bunuri  

1.5. Codul CPV:  44113000-5 

1.6. 
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și 

perioada bugetară: 
Autofinanțare 
2020 

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: 
  

Vânzare-cumpărare 

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  

Amestec de beton asfaltic 

fierbinte cu granulatie mare 

SKPg I  (SM STB 1033-2008) 

   

1.1 44113620-7 
Amestec de beton asfaltic fierbinte 

cu granulatie mare SKPg I 

 

 

 

tone 

 

 

 

9 000 

 

SM STB 1033-2008 

- În prepararea betoanelor 

asfaltice să fie utilizată ca materie 

primă - granitul; 

- Capacitatea de producere de 

minim 800t în decurs de 12 ore  

  Lotul 2 
  

 

2  

Amestec de beton asfaltic 

fierbinte cu granulatie mare 

SKPg II  (SM STB 1033-2008) 

  
 

2.1 44113620-7 
Amestec de beton asfaltic fierbinte 

cu granulatie mare SKPg II 

 

 

tone 

 

 

3 000 

 

SM STB 1033-2008 

- În prepararea betoanelor 

asfaltice să fie utilizată ca materie 

primă - granitul; 

 

  Lotul 3 
  

 

3  

Amestec de beton asfaltic 

fierbinte cu granulatie fină SMBg 

II  (SM STB 1033-2008) 

  
 

3.1 44113620-7 
Amestec de beton asfaltic fierbinte 

cu granulatie fină SMBg II   

 

 

tone 

 

 

7 000 

SM STB 1033-2008 

- În prepararea betoanelor 

asfaltice să fie utilizată ca materie 

primă - granitul; 

- Capacitatea de producere de 

minim 800t în decurs de 12 ore 

  Lotul 4    

4  

Amestec de beton asfaltic fierbinte 

cu granulatie fina PGg II (SM STB 

1033-2008) 

  
 

4.1 

 

 

44113620-7 

 

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu 

granulatie fina PGg II 

 

 

tone 

 

 

2 000 

 

SM STB 1033-2008 



- În prepararea betoanelor 

asfaltice să fie utilizată ca materie 

primă - granitul; 

 
 Lotul 5   

 

5 

 Amestec de beton asfaltic fierbinte 

cu granulatie fina SMAg I (SM 

STB 1033-2008) 

  
 

5.1 

 

 

 

44113620-7 

 

 

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu 

granulatie fina SMAg I 

 

 

 

tone 

 

 

 

18 000 

 

SM STB 1033-2008 

- În prepararea betoanelor 

asfaltice să fie utilizată ca materie 

primă - granitul; 

- Capacitatea de producere de 

minim 800t în decurs de 12 ore 

 
 Lotul 6   

 

6 

 Amestec de beton asfaltic fierbinte 

cu granulatie fina SMSc (SM STB 

1033-2008) 

  
 

6.1 

 

 

 

44113620-7 

 

 

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu 

granulatie fina SMSc 

 

 

tone  

 

 

8 000 

 

SM STB 1033-2008 

- În prepararea betoanelor 

asfaltice să fie utilizată ca materie 

primă - granitul; 

- Capacitatea de producere de 

minim 800t în decurs de 12 ore 

 
 Lotul 7   

 

7 
 Piatră spartă prelucrată cu bitum 

(macadam bitumat) 

  
 

7.1 

 

44113610-4 

Piatră spartă prelucrată cu bitum tone 1 500 
Piatra folosită în preparare să fie 

minim marca 600  

 
 Lotul 8   

 

8 
 Emulsie bituminoasa ЭБК-1 

(GOST 18659-81) 

  
 

8.1 

 

 

 

44113610-4 

 

 

 

Emulsie bituminoasa ЭБК-1 

 

 

 

tone 

 

 

 

250 

 

GOST 18659-81 

Emulsia clasa 5, cu continutul de 

bitum nu mai putin de 54%;  

 
 Lotul 9   

 

9 

 Bitum BND 60/90 (ГОСТ 22245-

90) 

  
 

9.1 

 

44113610-4 

 

Bitum BND 60/90 

 

tone 

 

30 

 

ГОСТ 22245-90 

 

 

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: 
transportul beneficiarului 

3.5. Termenul de livrare: 
pe perioada anului 2020 în decurs de 24 ore din momentul solicitării 

mărfii de către beneficiar, inclusiv pe timp de zi și pe timp de noapte, 

cu transportul beneficiarului. 

3.6. Locul livrării bunurilor: mun.Chișinău 

3.7. 
Metoda și condițiile de plată vor 

fi:  
prin transfer în decurs de 60 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 prețul cel mai scăzut 

cu corespunderea cerințelor solicitate 

5.3. 

 
Factorii de evaluarea vor fi 

următorii:  
Nu sunt  

5. Adjudecarea contractului 

6.1. 
Criteriul de evaluare aplicat 

pentru adjudecarea 

contractului va fi: 
Prețul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate 

6.2. 

Suma Garanţiei de bună 

execuţie (se stabileşte 

procentual din preţul 

contractului adjudecat): 

5% 

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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