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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

1.2. Obiectul achiziţiei: Autospeciale
1.3. Numărul procedurii: 18/01898
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 34144000-8
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
38 din 15.05.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Ministerul Finanțelor

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
1.11. Destinatarul: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 
Tel: 022 220362 
Fax: 022 220362 
E-mail: achiziţii@dse.md 
Persoana de contact: CURNIC ANGELA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Autospeciala cu manipulator pentru
transport bunuri materiale în zonele
greu accesibile



11.05.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 2/5

1.1 34144000-8 Autospecială cu manipulator pentru
transport bunuri materiale în zonele greu
accesibile

Bucată 4.00 Specificatie tehnică – Instalatie hidraulica
de ridicat (manipulator) 1. Instalatie de
ridicat, telescopică, cu actionare
hidraulică; 2. Moment de ridicare: minim
105 kNm; 3. Posibilitate de rotire: minim
400 grade; 4. Raza maximă de lucru cu
brat standard: minim 5.8 metri; 5. Raza
maximă de lucru: minim 8 metri; 6.
Stabilizatori cu extensie manuală pentru
ambele părţi, inclusiv două cricuri
hidraulice, cu o lăţime de minim 3,2 m; 7.
Capacitate de ridicare maximă: minim 5,5
tone; 8. Supape de stabilizare si controale
pe ambele părţi a macaralei; 9. Supape
pentru menţinerea presiunii in cilindrii
hidraulici, cu circuit de retur; 10.Presiune
de lucru maximă: minim 350 bari;
11.Intrerupere functionare de “urgenţă”;
12.Capacitate de ridicare: minim 1.900 kg
la aproximativ 5,5 metri; 13.Greutate
proprie: maxim 1150 kg; 14.Posibilitate
monitorizare poziţie brat si poziţie
transport braţ macara; 15.Sistem mecanic
intre braţul fix si cel telescopic ce duce la
menţinerea capacităţii de ridicare a
macaralei la raza maximă; 16.Cilindri
hidraulici pentru braţul telescopic cu
sistem de reutilizare a uleiului hidraulic
pentru creşterea vitezei de lucru si
conducte hidrulice in interiorul cilindrului;
17.Braţ telescopic fără întreţinere cu
patine cu autogresare; 18.Sistem
electronic in caz de suprasarcină cu
blocarea comenzilor ce duc la creşterea
momentului; 19.Supape de siguranţă pe
cilindrii principali de ridicare precum si pe
cilindrii hidraulici de telescopare;
20.Radio comandă; 21.Filtru de mare
presiune preinstalat; 22.Rezervor de ulei
de minim 140 litri; 23.Radiator răcire ulei
de minim 8.5 KW; 24.Ceas digital ore de
functionare cu indicarea intervalelor de
service; 25.Troliu hidraulic de 1.5 tone;
(cerintele suplimentare sunt descrise in
Caietul de Sarcini atasat)

2 Autospecială pentru punct de comandă
mobil şi transport personal în zonele
greu accesibile
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2.1 34144000-8 Autospecială pentru punct de comandă
mobil şi transport personal în zonele greu
accesibile

Bucată 3.00 CARACTERISTICI TEHNICE
Autospecială: 1.1. Dimensiuni: lungimea
maximă – 10200 mm; lăţimea maximă –
2750 mm; înălţimea maximă – 3500 mm.
1.2. Masa operaţională maximă: 23.000
kg.; 1.3. Capacitatea minimă de încărcare:
10.000 kg; 1.4. Formula de tracţiune: 6 x 6
1.5. Plaja de temperatură în care poate fi
utilizată: între –300 şi 500 C; 2.
Autoşasiu: corespunzător cerinţelor
tehnice 2.1. Motor: - tip: diesel cu
turbosupraalimentare; - putere minimă a
motorului: 380 CP; - preîncălzitor al
motorului; 2.2. Cutia de viteze: -
mecanică; 2.3. Transmisia de bază: - punţi
centrale, în două trepte; - punţile din spate
cu diferențial inter-roată cu posibilitatea
de blocare; 2.4. Cutia de distribuţie: -
mecanică, în două trepte, cu diferenţial
inter-axe cu posibilitatea de blocare; 2.5.
Suspensia faţă: - cu arcuri lamelare semi-
eliptice, asistate de amortizoare hidraulice;
2.6. Suspensia spate: - tip balanţă, cu
arcuri lamelare semi-eliptice; 2.7.
Mecanismul de direcție: - de tip integral,
cu amplificator hidraulic încorporat
(servodirecţie); 2.8. Sisteme de frânare: -
de bază: pneumatic, separat, cu două
contururi; mecanismul de frânare al roţilor
de tip tambur, cu saboţi interiori; - de
parcare: de transmisie, tip tambur,
amplasat pe arborele de ieșire al cutiei ºde
distribuţie, acţionat mecanic de la maneta
din cabina şoferului - de rezervă; -
auxiliar; 2.9. Anvelope: - pentru
camioane; - de tip diagonală, sezoniere; -
cu cameră pneumatică şi flipper; - desenul
benzii de rulare: special conceput pentru o
capacitate sporită de trecere (off-road),
inclusiv pe soluri instabile, să ofere o
aderenţă mare iar forma desenului să evite
înfundarea părţii de rulare a anvelopei cu
noroi; Analog: Кама-410 530/70-21 156F
НС12 - sistem de umflare centralizată a
pneurilor. 2.10. Rezervorul de carburanţi:
- volumul rezervorului (rezervoarelor) să
asigure o autonomie de deplasare de
minim 1000 km; 2.11. Garda la sol: minim
350 mm; 2.12. Panta minimă de urcare cu
automobilul având masa maximă: 25º;
2.13. Unghiurile minime de atac: - la
urcare - 40 º; - la coborâre - 25 º; 2.14.
Consumul de control al carburanţilor:
maxim 40 litri/100 km; 2.15. Adâncimea
vadului care poate fi depăşit: minim 1
metru; 2.16. Numărul de locuri în cabina
şoferului: 1+2; 3. Instalaţie de avertizare
acustică şi optică: 3.1. Rampă de
semnalizare acustico – optică sau două
girofaruri tip stroboscop de culoare
albastra pe cabină echipată / echipate cu
sistem de protecţie împotriva loviturilor
accidentale şi dispozitiv de avertizare
acustică. Două girofaruri tip stroboscop de
culoare albastră pe partea din spate a
furgonului; 3.2. Instalaţie de avertizare
acustică; 3.3. Dispozitiv acustic de
semnalizare pentru mers înapoi; (cerintele
suplimentare sunt descrise in Caietul de
Sarcini atasat)

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere DA
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3.2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din ţara de
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional

DA

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului NU
3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de

resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Nu se cere NU

3.5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
identificată prin referire la specificații sau standard
relevante

Nu se cere NU

3.6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform Formularului
(se va indica) sau Declarație privind lista principalelor
lucrări executate în ultimul an de activitate conform
Formularului (se va indica)

NU

3.7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
conform Formularului (se va indica) și Documente care
atestă faptul că operatorul economic se află în posesia
utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie,
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

NU

3.8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea
nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere DA

3.9 Oferta Original DA
3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului

(F3.3)
DA

3.11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului DA
3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru

îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contractului conform Formularul (se va
indica)

NU

3.13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Documente ce atestă faptul posedării de experienţă celei
solicitate, de minim 3 ani.

DA

3.14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

Nu se cere NU

3.15 Garanţia pentru ofertă În original DA
3.16 Specificaţia tehnica Conform Formularului (F4.1) DA
3.17 Licenţa şi anexa acesteia sau autorizaţie de activitate Copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului DA
3.18 Paşaportul şau descrierea tehnică Copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului DA
3.19 Rechizitele bancare ale ofertantaului În original DA
3.20 Specificaţia de preţ Conform Formularului (F4.2) DA

 
4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 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: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 

 Codul fiscal: 1006601000543 
 IBAN: MD83TRPCAA518410A00656AA 

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/01898 din 20.06.2018"
 sau

 Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare

de:
1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

Nu mai târziu de 15 noiembrie 2018

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 20 de zile după livrarea bunurilor
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 60 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
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5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 18/01898 
Pentru achiziţionarea de: Autospeciale 

 Autoritatea contractantă: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
 Adresa autorităţii contractante: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 

 A nu se deschide înainte de: 20.06.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 
Tel: 022 220362 
Fax: 022 220362 
E-mail: achiziţii@dse.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 20.06.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 
Tel: 022 220362 
Data, Ora: 20.06.2018 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

20.06.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea se va efectua pe loturi.
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

 
7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

5.00%

7.3 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: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
 Codul fiscal: 1006601000543 

 IBAN: MD83TRPCAA518410A00656AA 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 18/01898 din 20.06.2018"

 sau
 Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă:

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

11 zile

 
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
Conducătorul grupului de lucru: 
 
VINICIUC ANATOLIE ________________________________


