
ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI 

nr. 01/17 din 08.11.2017

 
Denumirea autorităţii contractante: 

Tip procedură achiziție:  
Obiectul achiziției: 
 
Cod CPV: 
 
Data publicării anunțului de intenție: 

 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TELENEŞTI  

Cererea ofertelor de preţuri fără  publicare   
PROCURAREA BIOCOMBUSTIBILULUI SOLID (BRICHETE) PENTRU 
PERIOADA RECE A ANULUI LA GRĂDINIȚELE "ANDRIEȘ" ȘI "GUGUȚĂ"  
09110000-3 
 

 
 

 

"PROCURAREA BIOCOMBUSTIBILULUI SOLID (BRICHETE) PENTRU PERIOADA RECE A 

ANULUI LA GRĂDINIȚELE "ANDRIEȘ" ȘI "GUGUȚĂ""  
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:  
 

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice    
 

      
 

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate 

Unitatea de 

Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 
 

măsura solicitată, Standarde de referinţă 
 

1  Combustibili solizi    
 

1.1 09110000-3 BRICHETE DIN COJI DE FLOAREA Tonă 65.00 Brichete din coji de floarea soarelui 
 

  SOARELUI   Dimensiunile (mm) D 60 
 

     Lungimea (L) mm 100-200 
 

     Umiditatea, M (10-% la obţinere) 
 

     Cenuşa, A (0,7% în stare uscată) 
 

     Densitatea de particule, 
 

     DE (≥ 1,0 g/cm3) 
 

     Puterea calorică netă obţinută, Q 
 

     (19 MJ/kg) 
 

     Durabilitate mecanică, DU (≥ 90,0%)  
 

     Termenul de valabilitate a bunului 
 

     nu poate fi mai mare de 12 luni. 
 

     Ambalat în saci din polietilenă a 
 

     cite 20-30kg.Fără gaură.Fără aditivi 
 

     chimici.Materia primă din produs 
 

     

natural.Standard de referință:SMV EN 

14961-1:2012/ HG nr. 1070 din 

27.12.2013 
 

      
 

      
 

 
Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:  
LIVRAREA SE VA EFECTUA LA INSTITUȚII, DE DOUĂ ÎN SĂPTĂMÎNĂ, CÎTE 2 TONE.  
DDP - Franco destinație vămuit 
 
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
 
 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 

1 Oferta 
Original –confirmat prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei Participantului 
Da 

2 Informații generale despre ofertant 
Formularul informativ despre ofertant 

conform Formularului F 3.3 
Da 

3 
Certificat privind lipsa datoriilor fata 

de Bugetul Public National 

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului - conform 

cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 

Moldova); confirmată prin 

semnatura și ștampila Participantului 

Da 

În scopul achiziţionării  



4 
Certificat privind detinerea contului 

bancar, IBAN 

Copie – eliberat de banca deţinătoare de 

cont; confirmată prin semnatura și ștampila 

Participantului; 

Da 

5 

Certificat de inregistrare a 

intreprinderii sau extrasul din 

Registrul de Stat al Persoanelor 

Juridice 

Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat 

(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 

confirmată prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei 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: PRIMĂRIA ORAŞULUI TELENEŞTI  
Adresa: Republica Moldova, Teleneşti, Teleneşti, str. 31 August 8  
Tel.: 025822530   , Fax:   025822641  , E-mail: primariatelenesti@gmail.com  
Numele şi funcţia persoanei responsabile: IACOB NATALIA, SPECIALIST 

 
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:  15.11.2017 10:00  
pe adresa: Republica Moldova, or. Teleneşti, str. 31 August, 8 

 
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în 

original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii. 
 
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
 

    

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile 

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante  
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie  

la: 15.11.2017 10:00   
pe adresa: Republica Moldova, or. Teleneşti, str. 31 August, 8 

 
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:    BOGDAN VICTOR         



 


