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Invitație de participare la licitație 

Denumirea organizației: Asociația Obștească Centrul Național de Mediu (CNM) 
 

Sediul: Chișinău, str.Sfatul Țării 61, of. 20, tel (0373) 79812721 
Cnm.concurs@environment.md  
cnm@environment.md  
 

Proiect: „ EU4Youth: Grădina școlară pentru dezvoltarea antreprenoriatului agricol”, implementat de 
CNM, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Green Cross International  
 

Bunurile, cantitatea lor: Seră” cu lățime de 12 m și lungime 18 m, înălțimea la coamă între 3,75- 4 m, într-o singură 
unitate cu suprafața totală de 216 m² acoperită cu dublu strat de folie polietilenă cu durată 
lungă de viață, triplu stratificată 150- 170µm și sistem de ventilare automat, dotată cu ușă de 
acces cu deschidere glisantă. Structura metalică va fi realizată din țeavă vopsită. 
 

Locul livrării bunurilor: s. Oxentea, r. Dubăsari, Gimnaziu  
 

Termenul livrării bunurilor: Minim 10 zile după efectuarea plății 
 

Criteriile și modul de estimare 
a datelor de calificare ale 
operatorilor economici: 
 

Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se va realiza fără participarea ofertanților sau 
reprezentanților acestora. Pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor, 
CNM poate solicita ofertantului explicații verbale/în scris asupra acestora.  
 

CNM nu va accepta oferta în cazul în care: oferta nu corespunde cerințelor expuse în invitația 
de participare; ofertantul nu acceptă corectarea unei greșeli aritmetice; s-a constatat 
comiterea unor acte de corupere.  
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La determinarea ofertei cîștigătoare, CNM evaluează și compară ofertele primite folosind 
modul și criteriile expuse în invitația de participare. Nu se va folosi nici un criteriu neindicat în 
invitația de participare.   
 
Va fi considerată cîștigătoare oferta cea mai avantajoasă economic, ținîndu-se cont de orice 
marjă preferențială. Oferta cea mai avantajoasă economic este oferta desemnată cîștigătoare 
în temeiul următoarelor criterii: prețul, termenele de livrare, condițiile de plată, 
profitabilitatea, calitatea, caracteristicile estetice, funcționale și tehnice, posibilitățile și 
costurile de deservire tehnică, asistența tehnică. La evaluarea și compararea ofertelor, Comisia 
va aplica marja preferențială în favoarea ofertelor de bunuri indigene și ofertelor de lucrări 
efectuate de operatorii rezidenți ai Republicii Moldova care nu va depăși 15 la sută din prețul 
ofertei cea mai bine clasate. 
 

Termenul și locul  de 
prezentare a ofertelor: 

Ofertele urmează a fi prezentate pînă la data de 30.09.2022. Conformitatea tehnicii ofertate 
la cerințele tehnice minime a se completa de ofertant pentru fiecare tip de dispozitiv ofertat 
în tabelul anexat (coloana 3) la prezenta invitație. Oferta recepționată după expirarea 
termenului de prezentare a ofertelor nu se examinează. 
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SPECIFICAȚII TEHNICE Minime 

# Componenta Cerințe minime Conformitatea tehnicii ofertate la cerințele 
tehnice minime (a se completa de ofertant pentru 
fiecare tip de dispozitiv ofertat) 

1 Seră multitunel 1 buc.  

Lățime  12  

Lungime  18  

Înălțime la culme 3,80 – 4m  

Suprafață seră  216  

Semi arce FN vopsit  

Folie  Dublu strat 
Polietilenă  
Triplustratificată 150-170 microni 

 

Sistem de ventilare Automat   

Fronton  1 buc – ușă de acces glisantă   

Laterale  2 buc deschideri   

   

  
2 

Sistem de irigare 1 buc.  

 Prin picurare (interior)  

Pompă electrică  1 buc  

Rezervor  1 buc  

 1000 l  

   

   

   

   

 


