
 

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) 

 

Următoarele date specifice referitoare la bunutilr/serviciile 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 CAPITOLUL 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: 
Utilaje de distribuire a materialului 

antiderapant (MAD) solid 

1.3. Numărul  procedurii de achiziție: 
Nr.: 
Cerere a ofertelor de prețuri 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie:  bunuri  

1.5. Codul CPV:  34000000-7 

1.6. 
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și 

perioada bugetară: 
Autofinanțare 
2020-2021 

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/serviciilor, 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 

 

 

  

  

  



1.13. 
Contract de achiziție rezervat atelierelor 

protejate 
Nu 

1.14. Tipul contractului: 
Vînzare-cumpărare  

 

1.15. 
Condiții speciale de care depinde 

îndeplinirea contractului:  
Nu se aplică 

 

 

2. Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice: 

 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cant. 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

 

 
34000

000-7 
Utilaj de distribuire 

a MAD solid 
buc. 3 

Utilajul ce urmează a fi confecționat 

trebuie să cuprindă următorii 

parametri: 

1. Volumul buncărului de distribuire a 

MAD – 6-8 m3 

2. Buncărul de distribuire a MAD va 

fi executat cu o rigiditate sporită din 

tablă de oțel cu grosimea de min 3 

mm 

3. Sistem de funcționare – hidraulic 

4. Puterea motorului hidraulic de 

transportare a materialului 

antiderapant – 13-15 kW 

5. Puterea motorului hidraulic de 

repartizare a materialului 

antiderapant – 8-10 kW 

6. Darea MAD – cu lanț dublu și 

conveier răzător cu plăci, cu 

posibilitatea de examinare a lanțului 

indiferent de existența MAD în 

buncăr 

7. Discul și pâlnia dozatorului de 

distribuire a MAD – fabricat din otel 

inox cu grosimea min 3 mm 

8. Lățimea fâșiei prelucrate – 4-10 m 

9. Distribuirea în perioada rece a 

anului: sare  tehnică. amestec de sare 

și nisip; în perioada caldă: 

distribuirea mixturii de beton asfaltic 

 

 Valoarea estimativă totală  450 000 

 

3. Pregătirea ofertelor 
 

3.1. Oferte alternative: nu vor fi acceptate 

3.2. Garanţia pentru ofertă: Nu se cere 

3.3. 
Garanţia pentru ofertă va fi în 

valoare de:  
Nu se cere 

3.4. 
Ediţia aplicabilă a Incoterms 

și termenii comerciali 

acceptați vor fi (după caz): 
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 

3.5. Termenul de livrare/prestare: în termen de 3 luni din momentul solicitării mărfii de către beneficiar. 



3.6. 
Locul  livrării 

bunurilor/prestării serviciilor: 
str. Varnița 22, mun.Chișinău 

3.7. 
Metoda și condițiile de plată vor 

fi:  
prin transfer în decurs de 90 zile din data facturării 

3.8. 
Perioada valabilităţii ofertei va 

fi de: 
60 zile 

3.9. Ofertele în valută străină: nu se acceptă 

4. 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” 

5. 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 lot întreg la prețul cel mai scăzut cu 

corespunderea cerințelor solicitate 



5.3. 

 
Factorii de evaluarea vor fi 

următorii:  
Nu sunt  

6. 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): 

Nu se cere 

6.3. 
Garanţia de bună execuţie a 

contractului: 
Nu se cere 

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: 

6 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: Sergiu TOMIȚĂ 
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