
“ 0 6 ” m a i  2021

ANUNŢ/INVITAŢIE DE 
PARTICIPARE

la procedura de achiziţie de valoare mică a produselor anorganice
chimice.

• Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Centrul de Excelenţa î 
Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău

• IDNO: 1016620005681
• Tip procedură achiziţie: Achiziţie de v aloare mică
• Obiectul achiziţiei: Produse anorganice chimice
• Cod CPV: 14300000-4

• Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produselor 
anorganice chimice (Omologate şi înregistrate în Registrul de Stat inclusi\ 
pentru culturile propuse).
[obiectul achiziţie i].

• achiziţie din surse extrabugetare în conformitate cu planul de achiziţii 
2021 plasat pe pagina WEB al 1P CEVVC.

• conform necesităţi Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în \  iticultură si 
Vinificaţie din Chişinău.

• Cumpărătorul in\ită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface 
necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarc; 
produselor anorganice chimice, conform planului de protecţie de mai jos:

Planul de protecţie pentru anul 2021 (CEVVC) Trei tratări
Viţă de Vie (Rkaţiteli) 15 lia
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'

Prun 8 ha (Pentru procesare) trei tratări
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Agent Patogen Den urnirea 
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Păta rea roşie 
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Viermele prunului

3) Peste 10/15 
zile de la 

ultima 
stropiturâ, 

la
necesitatea 

sau la 
depistarea 
bolilor sau 
dăunători Io 
r de repetat 

ultima 
stropiturâ.

Clasteosporioza 
Păta rea roşie 
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Schema de protecţie cires (7 ha)
___j_____ L
două tratări



Faza de 
dezvoltare

Agent Patogen Denu mi rea 
produsului
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ma de 

consum la 
1 ha

Pre
ţul

1
L/KG

1) După înflorit, 
formarea 
fructelor

Bacterioza 
Pătări 

Monilioza 
Cleistosporioza 

Păduchi 
M ic roele mente

2) Perioada de 
coacere

Monilioza 
Cleistosporioza 

Păduchi 
Musca cireşului

Mur 30 ha (pentru procesare)
Faza de 

dezvoltare
Agent Patogen Denumirea

produsului
Nor 

ma de 
consum la 

1 ha

Pre
ţul

1
L/KG

1) După 
înflorit 

(căderea a 
50-70% 
petale în 

dependenţă 
de condiţiile 

meteo)
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Fainare

Gărgăriţe
Molii

Tortricide
Viespi

ete.
ERBICIDE PENTRU PORUMB hibrizi moldoveneşti pentru 22 ha

1 |
_______ ____________ ______________ 1_______

*
1. Termenul de livrare/prestare solicitat si locul destinaţiei finale: pe parcursa 

de vegetaţie a anului 2021 la solicitarea beneficiarului.
2. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ 

următoarele:

Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei Obligativitatea

1 Certificatul de înregistrare a întreprinderii obligatoriu
2 Certificate de conformitate la produse obligatoriu

j



3
----------- -----«.............................................
Oferta formularul F.3.1 obligatoriu_J------------------------------

4 Autorizarea genului de activitate obligatoriu

5 Date despre participant formularul F3.3 obligatoriu

3. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară s-au p : 
solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos

E-mail: cevvc2018@gmail.com

întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi 
întocmite clar, fără corectări, cu număr şi data de ieşire, semnate de 
persoana responsabilă şi urmează a fi expediate la e-mail: acc5584 a mail.ru 
eu notificarea “a nu se deschide - cu indicarea datei limită de depunere a 
ofertelor”

pînă la: / ora 10,00 in data de 12.05.2021/
- pe: / /

5. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: /  preţul cel 
mai scăzut, condiţiile cele mai avantajoase de plata în termen],

6. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere

Nr.
—----1----- -------- 1 1 ' ' ..............~ ------

Denumirea factorilor de evaluare Ponderea %
d/o
1. Preţul cel mai scăzut 50 %
2
* ■ ' ... Condiţiile cele mai avantajoase de plată 50 %

13.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 120000 lei.

Conducătorul grupului de lucru 
Director Adjunct pe gospodărie

L.Ş.
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