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ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea produselor petroliere 
(se indică obiectul achiziţiei) 

prin procedura de achiziţie_LicitaţieDeschisă 
(tipul procedurii de achiziţie) 

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎS„Întreprinderea pentru Silvicultură Băiţi"
2. IDNO: _1003602010126Adresa: _or.Bălţi str.Aerodromului 16_MD3112
.3. Numărul de telefon/fax: 023143782
4. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: balti@moldsilva.gov.md
5. Adresa de e-111ail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de

atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

6. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea
că autoritatea contractantă este o„ autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o
altă formă de ac�iziţie comună): Intreprinderea �e Stat

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:

· .. -'·1���ţ::Hl*����\
: 0bunuty�ris�t,vi<iţjlor/lucr �- .. ,. ·. -ărilol'0solici_tate - -00măsură

Benzină A-95 Litri 

Motoriri(l Litri 

Ulei':' Litri 

Valoarea estimativă totală 

35000 Conform anexei 567350 

7500 Conform anexei 104250

1600 Conform anexei 40960 

8. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va se.Iecta):

1) Pentru toate loturile;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicaţi se admite sau nu se admite) 

10. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: la comanda beneficiarului 
pe tot parcursul anului 2010,incepind-cU0L0l.2022

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

2.

3.
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12, Contract de achizi{ie rezervat atelierelor protejate sau ci acesta poate fi executat numai in
cadrul unor programe de angajare protejati (dupi caz):

6diA;ldail."o
13. Prestarea serviciului este rezervati unei anumite profesii in temeiul unor acte cu putere de

lege sau al unor acte administrative (dupi caz):

(se men{ioneazd respectivele acte cu putere de lege qi acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora qi a criteriilor de selec{ie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerin{elor eventual impuse; se menfioneazi informa(iile solicitate (DUAE,

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pre! pe lista
intreagi,reieqind din amplasarea sta{iilor PECO

16. Termenul limitd de depunere/deschidere a ofertelor:

- pf,nfi lat [ora exactdJ indicati in SIA RSAP

- pe: fdatal indicatfl in SIA.RSAF

17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vorfi depuse electronic prin intermedial SIA.RSIP

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

19. Locul deschiderii ofertelor: or.Bfll{i str,Aerodromului 16 iS

documentatie):

Nr,
d/s

I Oferta Original Da

2 Certificat de inregistrare a
intreprinde rii| decizie

Copie - confirmatEprin aplicarea
semndturii qi qtampilei
participantului

Da

a
J Licenta de activitate Copil - confirmatd prin aplicarea

semndturii qi stampilei
participantului

Da

4 Specificatii Tehnice Original- eliberat de participant Da

5 Formularul informativ de spre
ofbrtant

Original- eliberat de participant Da

6 Certificat de atribuire a contului
bancar

Copie - confirmati prin aplicarea
semn6turii gi stampilei
participantului

Da

7 Certifi oat de Conformitate Copie - confirmati prin aplicarea
semndturii Ei starnpilei
participantului

Da

8 Copia standartelor de referinta pentru
prgduse petroliere .

Copie - confirmati prin aplicarea
semnlturii qi stampilei
participantului

Da

9 Specificatie de pret Original - eliberat de participant Da



. - ---·--- --

(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele fntfrziate vor fi respinse. 

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor

21. Limba sau limbile În care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Româna

22. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

23. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare În Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective
(dacă este cazul): _________________________________ _;_

24. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 07.12.2021

25. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
;: Denurtifr�it histruitl fii tuluiel�citoni ci \; C ·••'', .•.• · 'S{�;Yitfµfill�ilj��eutitsi,u.�Îf��{L�'.f[ii: '� 
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de da 
participare •. . ··-
sistemul de comenzi electronice nu 
facturarea electronică 4 da 
plăţile electronice da 
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