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

nr. 17/00245 27.01.2017din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Servicii pentru reparația  automobilelor și pieselor de schimb conform necesităților Primăriei
mun.Bălți (DEC).Obiectul achiziției:
50100000-6Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  8  din  27.01.2017.

În scopul achiziţionării "Servicii pentru reparația  automobilelor și pieselor de schimb conform necesităților Primăriei mun.Bălți
(DEC). "

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1 Piese de schimb și servicii de reparație
pentru automobilele Scoda Superb (2 unit),
Scoda Octavia (2 unit), Audi A6 (1 unit):

1.00Bucată1.1 PIESE: Acumulator (Scoda )34300000-0
1.00Bucată1.2 Acumulator (Audi A6)34300000-0
1.00Bucată1.3 Aditiv pentru ulei (Присадка для масла)34300000-0
1.00Bucată1.4 Amortizor din spate (Амортизатор задний)34300000-0
1.00Bucată1.5 Amortizor faţă (Амортизатор передний)34300000-0
1.00Bucată1.6 Antera semiosiei  (Пыльники полуосей)34300000-0
1.00Bucată1.7 Antera transmisiei (Пыльники привода

передач)
34300000-0

1.00Bucată1.8 Antigel (1 l) (Антифриз)34300000-0
1.00Bucată1.9 Arc spate (Рессора задняя)34300000-0
1.00Bucată1.10 Bara stabilizatorului (Поперечная тяга)34300000-0
1.00Bucată1.11 Baterii de acumulator (Батареи

аккумулятора)
34300000-0

1.00Bucată1.12 Bec pentru fara de cotitură (Лампа фар
повороты)

34300000-0

1.00Bucată1.13 Bec pentru fară din faţă (Лампа фар
габариты)

34300000-0

1.00Bucată1.14 Bec pentru fară din spate (Лампа фар
габариты)

34300000-0

1.00Bucată1.15 Bec pentru fara stop (Лампа фар стоп)34300000-0
1.00Bucată1.16 Bec pentru fare (Лампочки фонарей)34300000-0
1.00Bucată1.17 Bieletă direcţie (Шатун направления)34300000-0
1.00Bucată1.18 Bieletă stabilizator (Шатун стабилизатора)34300000-0
1.00Bucată1.19 Blocul de susţinere a tijei longitudinale de

dreapta (Опорный блок продольного
стержня правый)

34300000-0

1.00Bucată1.20 Blocul de susţinere a tijei longitudinale de
stînga (Опорный блок продольного стержня
левый)

34300000-0

1.00Bucată1.21 Bucsa arc spate (set) (Втулка пружины
задней)

34300000-0

1.00Bucată1.22 Bucsa bara stabil spate (Втулка
стабилизатора задняя)

34300000-0

1.00Bucată1.23 Bucşă braţ faţă set (Втулка колена передняя)34300000-0
1.00Bucată1.24 Bujie (Свеча зажигания)34300000-0
1.00Bucată1.25 Burduf amortizor (Демпфер сильфонные)34300000-0
1.00Bucată1.26 Burduf caseta directie (Пыльник рулевой)34300000-0
1.00Bucată1.27 Burduf planetara cutie (Сильфон34300000-0
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1.00Bucată1.27 планетарный коробка)34300000-0
1.00Bucată1.28 Burduf planetara roata (Сильфон

планетарный колеса)
34300000-0

1.00Bucată1.29 Butucul din spate (Ступица задняя)34300000-0
1.00Bucată1.30 Cablu de ambreiaj (Трос сцепления)34300000-0
1.00Bucată1.31 Cap planetar exterior (планетарная головка

внешняя)
34300000-0

1.00Bucată1.32 Cap planetar interior (планетарная головка
внутреняя)

34300000-0

1.00Bucată1.33 Capăt de bară  (Наконечник)34300000-0
1.00Bucată1.34 Cilindru de ambreiaj de lucru (Цилиндр

сцепления рабочий)
34300000-0

1.00Bucată1.35 Cilindru de ambreiaj principal (Цилиндр
сцепления главный)

34300000-0

1.00Bucată1.36 Curea alternator (ремень генератора
переменного тока)

34300000-0

1.00Bucată1.37 Curea distribuţie (Ремень распределения)34300000-0
1.00Bucată1.38 Curea motor (Ремень ГРМ)34300000-0
1.00Bucată1.39 Curele de transmisie (Ремень передачи)34300000-0
1.00Bucată1.40 Disc de frînă (Диск сцепления)34300000-0
1.00Bucată1.41 Disc de roată (Колесные диски)34300000-0
1.00Bucată1.42 Epurator pentru injector (Очиститель

инжектора)
34300000-0

1.00Bucată1.43 Etrier fata (Хомут передний)34300000-0
1.00Bucată1.44 Etrier spate (Хомут задний)34300000-0
1.00Bucată1.45 Filtre de aer pentru salon (Фильтр воздуха в

салоне)
34300000-0

1.00Bucată1.46 Filtru de aer (Scoda) (Фильтр воздуха)34300000-0
1.00Bucată1.47 Filtru de ulei (Scoda) (Фильтр масленный)34300000-0
1.00Bucată1.48 Filtru motorina (Фильтр топлива)34300000-0
1.00Bucată1.49 Filtru pentru combustbil (Фильтр бензина)34300000-0
1.00Bucată1.50 Fixatorul stabilizatorului  (Солдатики

стабилизатора)
34300000-0

1.00Bucată1.51 Flanşa amortizor (Фланец амортизатора)34300000-0
1.00Bucată1.52 Furtun de frînă (Рукав сцепления)34300000-0
1.00Bucată1.53 Garnitura de etansare a transmisiei

(Гарнитура коробки передач)
34300000-0

1.00Bucată1.54 Generator (Генератор)34300000-0
1.00Bucată1.55 Greutăţi pentru discuri 20 gr (Грузики для

легкосплавных дисков 20 гр.)
34300000-0

1.00Bucată1.56 Greutăţi pentru discuri 5 gr (Грузик
самоклеющиеся на 5 гр 3397-0602)

34300000-0

1.00Bucată1.57 Lama ştergătorului de parbriz (Щетки
дворников)

34300000-0

1.00Bucată1.58 Lantul de transmisie a axei de comandă (Цепь
оси передачь)

34300000-0

1.00Bucată1.59 Lichid antigel pentru ferestre auto 5 l
(Незамерзайка стеклоочиститель 5л)

34300000-0

1.00Bucată1.60 Lichid de frînă 1 l (Тормозная жидкость)34300000-0
1.00Bucată1.61 Parbriz (Лобовое стекло)34300000-0
1.00Bucată1.62 Pîrghie de faţă (Рычаг передний)34300000-0
1.00Bucată1.63 Pîrghie de spate (Рычаг задний)34300000-0
1.00Bucată1.64 Pîrghie de sus (Рычаг верхний)34300000-0
1.00Bucată1.65 Pivot (Шкворень)34300000-0
1.00Bucată1.66 Placă de frînă set (Накладки тормозные

комплект)
34300000-0

1.00Set1.67 Pneuri (de iarnă) (Audi A6)34300000-0
1.00Set1.68 Pneuri de vară (Шины (летний комлект)

(Audi A6)
34300000-0

1.00Bucată1.69 Pompă de aer (Насос воздушный)34300000-0
1.00Bucată1.70 Pompă de benzină (Бензонасос)34300000-0
1.00Bucată1.71 Pompă pentru apă (Насос водяной)34300000-0
1.00Bucată1.72 Role curea alternator (Реле ремня

генератора)
34300000-0

1.00Bucată1.73 Rulment cu bile (шаровая опора)34300000-0
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1.00Bucată1.74 Rulmentul roţii (Подшипники колеса)34300000-0
1.00Bucată1.75 Sabot de frînă de disc (Колодки тормозные

дисковые)
34300000-0

1.00Bucată1.76 Semiosie  (Полуось)34300000-0
1.00Set1.77 Set pentru reparaţie a braţului de suspensie

(Ремкомплект рычага подвески)
34300000-0

1.00Bucată1.78 Silentobloc pîrghie faţă (Сайлентблок
переднего рычага)

34300000-0

1.00Bucată1.79 Starter (Стартер)34300000-0
1.00Bucată1.80 Suport amortizor (Опора стойки

амортизатора)
34300000-0

1.00Bucată1.81 Suport de stabilizare (Тяга стабилизатора
(Scoda)

34300000-0

1.00Bucată1.82 Suport perna lonjeron față (опора подушки
передней стойки)

34300000-0

1.00Bucată1.83 Suport sferic (Шаровой шарнир)34300000-0
1.00Bucată1.84 Termostat (Термостат)34300000-0
1.00Bucată1.85 Tija de împingere de despărtire (Тяга)34300000-0
1.00Bucată1.86 Tija roţii de tracţiune (Тяга рулевого колеса)34300000-0
1.00Bucată1.87 Tirant axial (Рулевая тяга)34300000-0
1.00Bucată1.88 Transmisie (Трансмисия)34300000-0
1.00Bucată1.89 Ulei de transmisie  ELF 1L (Масло

трансмисионное)
34300000-0

1.00Bucată1.90 Ulei pentru motor Motul (1 l) (Масло
моторное)

34300000-0

1.00Bucată1.91 Ulei pentru motor  Motul (4 l) (Масло
моторное)

34300000-0

1.00Bucată1.92 SERVICII: Acumulator (Scoda ) d/m50112000-3
1.00Bucată1.93 Acumulator (Audi ) d/m50112000-3
1.00Bucată1.94 Aditiv pentru ulei (Присадка для масла) d/m50112000-3
1.00Bucată1.95 Amortizor din spate (Амортизатор задний)

d/m
50112000-3

1.00Bucată1.96 Amortizor faţă (Амортизатор передний) d/m50112000-3
1.00Bucată1.97 Antera semiosiei  (Пыльники полуосей) d/m50112000-3
1.00Bucată1.98 Antera transmisiei (Пыльники привода

передач) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.99 Antigel (1 l) (Антифриз) d/m50112000-3
1.00Bucată1.100 Arc spate (Рессора задняя) d/m50112000-3
1.00Bucată1.101 Bara stabilizatorului (Поперечная тяга) d/m50112000-3
1.00Bucată1.102 Baterii de acumulator (Батареи

аккумулятора) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.103 Bec pentru fara de cotitură (Лампа фар
повороты) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.104 Bec pentru fară din faţă (Лампа фар
габариты) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.105 Bec pentru fară din spate (Лампа фар
габариты) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.106 Bec pentru fara stop (Лампа фар стоп) d/m50112000-3
1.00Bucată1.107 Bec pentru fare (Лампочки фонарей) d/m50112000-3
1.00Bucată1.108 Bieletă direcţie (Шатун направления) d/m50112000-3
1.00Bucată1.109 SERVICII: Bieletă stabilizator (Шатун

стабилизатора) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.110 Blocul de susţinere a tijei longitudinale de
dreapta (Опорный блок продольного
стержня правый) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.111 Blocul de susţinere a tijei longitudinale de
stînga (Опорный блок продольного стержня
левый) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.112 Bucsa arc spate (set) (Втулка пружины
задней) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.113 Bucsa bara stabil spate (Втулка
стабилизатора задняя) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.114 Bucşă braţ faţă set (Втулка колена передняя)
d/m

50112000-3

1.00Bucată1.115 Bujie (Свеча зажигания) d/m50112000-3
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1.00Bucată1.116 Burduf amortizor (Демпфер сильфонные)
d/m

50112000-3

1.00Bucată1.117 Burduf caseta directie (Пыльник рулевой)
d/m

50112000-3

1.00Bucată1.118 Burduf planetara cutie (Сильфон
планетарный коробка) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.119 Burduf planetara roata (Сильфон
планетарный колеса) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.120 Butucul din spate (Ступица задняя) d/m50112000-3
1.00Bucată1.121 Cablu de ambreiaj (Трос сцепления) d/m50112000-3
1.00Bucată1.122 Cap planetar exterior (планетарная головка

внешняя) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.123 Cap planetar interior (планетарная головка
внутреняя) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.124 Capăt de bară  (Наконечник) d/m50112000-3
1.00Bucată1.125 Cilindru de ambreiaj de lucru (Цилиндр

сцепления рабочий) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.126 Cilindru de ambreiaj principal (Цилиндр
сцепления главный) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.127 Curea alternator (ремень генератора
переменного тока) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.128 Curea distribuţie (Ремень распределения)
d/m

50112000-3

1.00Bucată1.129 Curea motor (Ремень ГРМ) d/m50112000-3
1.00Bucată1.130 Curele de transmisie (Ремень передачи) d/m50112000-3
1.00Bucată1.131 Disc de frînă (Диск сцепления) d/m50112000-3
1.00Bucată1.132 Disc de roată (Колесные диски) d/m50112000-3
1.00Bucată1.133 Epurator pentru injector (Очиститель

инжектора) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.134 Etrier fata (Хомут передний) d/m50112000-3
1.00Bucată1.135 Etrier spate (Хомут задний) d/m50112000-3
1.00Bucată1.136 Filtre de aer pentru salon (Фильтр воздуха в

салоне) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.137 Filtru de aer (Scoda) (Фильтр воздуха) d/m50112000-3
1.00Bucată1.138 Filtru de ulei (Scoda) (Фильтр масленный)

d/m
50112000-3

1.00Bucată1.139 Filtru motorina (Фильтр топлива) d/m50112000-3
1.00Bucată1.140 Filtru pentru combustbil (Фильтр бензина)

d/m
50112000-3

1.00Bucată1.141 Fixatorul stabilizatorului  (Солдатики
стабилизатора) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.142 Flanşa amortizor (Фланец амортизатора) d/m50112000-3
1.00Bucată1.143 Furtun de frînă (Рукав сцепления) d/m50112000-3
1.00Bucată1.144 Garnitura de etansare a transmisiei

(Гарнитура коробки передач) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.145 Generator (Генератор) d/m50112000-3
1.00Bucată1.146 Greutăţi pentru discuri 20 gr (Грузики для

легкосплавных дисков 20 гр.) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.147 Greutăţi pentru discuri 5 gr (Грузик
самоклеющиеся на 5 гр 3397-0602) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.148 Lama ştergătorului de parbriz (Щетки
дворников) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.149 Lantul de transmisie a axei de comandă (Цепь
оси передачь) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.150 Lichid antigel pentru ferestre auto 5 l
(Незамерзайка стеклоочиститель 5л) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.151 Lichid de frînă 1 l (Тормозная жидкость) d/m50112000-3
1.00Bucată1.152 Parbriz (Лобовое стекло) d/m50112000-3
1.00Bucată1.153 Pîrghie de faţă (Рычаг передний) d/m50112000-3
1.00Bucată1.154 Pîrghie de spate (Рычаг задний) d/m50112000-3
1.00Bucată1.155 Pîrghie de sus (Рычаг верхний) d/m50112000-3
1.00Bucată1.156 Pivot (Шкворень) d/m50112000-3
1.00Bucată1.157 Placă de frînă set (Накладки тормозные

комплект) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.158 Pneuri (de iarnă) (Audi A6)50112000-3
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1.00Bucată1.159 Pneuri de vară (Шины (летний комлект)
(Audi A6)

50112000-3

1.00Bucată1.160 Pompă de aer (Насос воздушный) d/m50112000-3
1.00Bucată1.161 Pompă de benzină (Бензонасос) d/m50112000-3
1.00Bucată1.162 Pompă pentru apă (Насос водяной) d/m50112000-3
1.00Bucată1.163 Role curea alternator (Реле ремня

генератора) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.164 Rulment cu bile (шаровая опора) d/m50112000-3
1.00Bucată1.165 Rulmentul roţii (Подшипники колеса) d/m50112000-3
1.00Bucată1.166 Sabot de frînă de disc (Колодки тормозные

дисковые) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.167 Semiosie  (Полуось) d/m50112000-3
1.00Bucată1.168 Set pentru reparaţie a braţului de suspensie

(Ремкомплект рычага подвески) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.169 Silentobloc pîrghie faţă (Сайлентблок
переднего рычага) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.170 Starter (Стартер) d/m50112000-3
1.00Bucată1.171 Suport amortizor (Опора стойки

амортизатора) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.172 Suport de stabilizare (Тяга стабилизатора)
d/m

50112000-3

1.00Bucată1.173 Suport perna lonjeron față (опора подушки
передней стойки) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.174 Suport sferic (Шаровой шарнир) d/m50112000-3
1.00Bucată1.175 Termostat d/m50112000-3
1.00Bucată1.176 Tija de împingere de despărtire (Тяга) d/m50112000-3
1.00Bucată1.177 Tija roţii de tracţiune (Тяга рулевого колеса)

d/m
50112000-3

1.00Bucată1.178 Tirant axial (Рулевая тяга) d/m50112000-3
1.00Bucată1.179 Transmisie (Трансмисия) d/m50112000-3
1.00Bucată1.180 Ulei de transmisie  ELF 1L (Масло

трансмисионное) d/m
50112000-3

1.00Bucată1.181 Ulei pentru motor Motul (1 l) (Масло
моторное) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.182 Ulei pentru motor  Motul (4 l) (Масло
моторное) d/m

50112000-3

1.00Bucată1.183 Roată d/m (Колесо с/у)50112000-3
1.00Bucată1.184 Anvelope R15-16, montaj de anvelope şi

balansarea (Шина R15-16 шиномонтаж +
балансировка)

50112000-3

1.00Bucată1.185 Diagnosticul de calculator (Компьютерная
диагностика)

50112000-3

1.00Bucată1.186 Lucrări de sudare (Сварочные работы)50112000-3
1.00Bucată1.187 Prelucrarea şi vopsirea a caroseriei

(Обработка и покраска кузова)
50112000-3

1.00Bucată1.188 Diagnosticarea motorului (Диагностика
двигателя)

50112000-3

1.00Bucată1.189 Serviciile mecanicului de motor (Услуги
моториста)

50112000-3

2 Piese de schimb și servicii de reparație
pentru automobilul GAZ 3110:

1.00Bucată2.1 PIESE: Amortizoare (Амортизаторы)34300000-0
1.00Bucată2.2 Antigel34300000-0
1.00Bucată2.3 Bara de direcţie34300000-0
1.00Bucată2.4 Bec pentru faruri de indicatoare a direcţiei

(Лампочки поворотов)
34300000-0

1.00Bucată2.5 Becuri pentru far (Лампочки фар)34300000-0
1.00Bucată2.6 Becuri pentru faruri din faţă şi din spate

(Лампочки габаритов)
34300000-0

1.00Bucată2.7 Becuri pentru faruri stop (Лампочки стопов)34300000-0
1.00Bucată2.8 Becuri pentru salon (Лампочка салона)34300000-0
1.00Bucată2.9 Bucşă de arc (Bтулки рессор)34300000-0
1.00Bucată2.10 Bucşă filetată (Втулки резьбовые)34300000-0
1.00Bucată2.11 Bucşa pivotului34300000-0
1.00Bucată2.12 Bujie (Свечи зажигания)34300000-0
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1.00Bucată2.13 Cilindre de frînă de regim (Цилиндры
рабочие тормозные)

34300000-0

1.00Bucată2.14 Colier pentru ţeavă de racordare (Хомут для
патрубков)

34300000-0

1.00Bucată2.15 Dispozitive de siguranţă diferite
(Предохранители разные)

34300000-0

1.00Bucată2.16 Filtru pentru aer (Фильтр воздушный)34300000-0
1.00Bucată2.17 Filtru pentru salon34300000-0
1.00Bucată2.18 Filtru pentru combustibil34300000-0
1.00Bucată2.19 Filtru pentru ulei (Фильтр масленый)34300000-0
1.00Bucată2.20 Furtun de frînă (Тормозные шланги)34300000-0
1.00Bucată2.21 Generator (Генератор)34300000-0
1.00Bucată2.22 Lichid pentru frînă Rosi DOT 4 de 0,5 l (Pocь

ДОТ 4 0,5)
34300000-0

1.00Bucată2.23 Lichid pentru spălarea ferestrelor parbrizului
(Жидкость для омывания стекол)

34300000-0

1.00Bucată2.24 Lubrifiant Litol 0,3 kg (Литол  0,3 кг)34300000-0
1.00Bucată2.25 Pivot GAZ 24 (Шкворень ГАЗ 24)34300000-0
1.00Bucată2.26 Pompă pentru apă în asamblare (Водяной

насос в сборе)
34300000-0

1.00Bucată2.27 Pompă de benzină34300000-0
1.00Bucată2.28 Resort (Рессоры)34300000-0
1.00Bucată2.29 Rulmentul semiosiei (Подшипник полуоси)34300000-0
1.00Bucată2.30 Rulmentul butucului roţii GAZ mare

(Подшипники ступицы ГАЗ большой)
34300000-0

1.00Bucată2.31 Rulmentul butucului roţii GAZ mic
(Подшипники ступицы ГАЗ маленький)

34300000-0

1.00Bucată2.32 Sabot de frînă (Тормозные колодки)34300000-0
1.00Set2.33 Set de reparaţie a pompei de benzină

(Ремкомплект бензонасоса)
34300000-0

1.00Set2.34 Set pentru reparaţia carburatorului
(Ремкомплект карбюратора)

34300000-0

1.00Set2.35 Set pentru reparaţia cilindrului de ambreiaj
(Ремкомплект цилиндров сцепления)

34300000-0

1.00Bucată2.36 Sincronizator al cutiri de viteză 3110
(Синхронизатор КПП 3110)

34300000-0

1.00Bucată2.37 Starter (Стартер)34300000-0
1.00Bucată2.38 Supapă garnitura capacului (Прокладка

крышки клапанов)
34300000-0

1.00Bucată2.39 Ţeavă de racordare pentru radiator, pompă,
cuptor de salon (Патрубки радиатора,
помпы, печки салона)

34300000-0

1.00Bucată2.40 Termostat de răcire pentru 80 de grade
(Термостат охлаждения на 80 градусов)

34300000-0

1.00Bucată2.41 Titan Supergear 80W-90 205L34300000-0
1.00Bucată2.42 Titan Unimax Ultra MC 10W40 205L34300000-0
1.00Bucată2.43 Tobă de eşapament pentru gaze de eşapament

(Глушитель выхлопных газов)
34300000-0

1.00Bucată2.44 Tosol 40 Sobol 10L34300000-0
1.00Bucată2.45 Traductor de presiune pentru ulei (Датчик

давления масла)
34300000-0

1.00Bucată2.46 Ulei de motor34300000-0
1.00Bucată2.47 Ulei de transmisie34300000-0
1.00Bucată2.48 Vîrful capătului de bară de conducere (

Пальцы рулевых наконечников )
34300000-0

1.00Bucată2.49 SERVICII: Schimbarea bucşei pivotului de sus
(Замена втулок верхнего рычага)

50112000-3

1.00Bucată2.50 Schimbarea bucşei pivotului de jos (Замена
втулок нижнего рычага)

50112000-3

1.00Bucată2.51 Schimbarea pivotului (Замена шкворня)50112000-3
1.00Bucată2.52 Schimbarea bucşei filetate (Замена резьбовых

втулок)
50112000-3

1.00Bucată2.53 Schimbarea bec pentru faruri de indicatoare a
direcţiei (Лампочки поворотов)

50112000-3

1.00Bucată2.54 Schimbarea becuri pentru far (Лампочки фар)50112000-3
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1.00Bucată2.55 Schimbarea becuri pentru faruri din faţă şi din
spate (Лампочки габаритов)

50112000-3

1.00Bucată2.56 Schimbarea pompei de apă (Замена водяной
помпы)

50112000-3

1.00Bucată2.57 Schimbrea becuri pentru faruri stop
(Лампочки стопов)

50112000-3

1.00Bucată2.58 Schimbarea becuri pentru salon (Лампочки
салона)

50112000-3

1.00Bucată2.59 Demontarea - montarea barei de direcţie
(Снять поставить рулевые тяги)

50112000-3

1.00Bucată2.60 Schimbarea bucşei de arc (Замена втулок
рессор)

50112000-3

1.00Bucată2.61 Schimbarea sabotei (Замена колодок)50112000-3
1.00Bucată2.62 Suprapresarea bulonului sabotului (

Перепресcовка пальцев наконечников)
50112000-3

1.00Bucată2.63 Suprapresarea bucşelor filetate
(Перепресcовка резьбовых втулок)

50112000-3

1.00Bucată2.64 Schimbarea bujie (Свечи зажигания)50112000-3
1.00Bucată2.65 Schimbarea cilindre de frînă de regim

(Цилиндры рабочие тормозные)
50112000-3

1.00Bucată2.66 Schimbarea filtru pentru ulei (Фильтр
масленый)

50112000-3

1.00Bucată2.67 Schimbarea lichid pentru frînă Rosi DOT 4 de
0,5 l (Pocь ДОТ 4 0,5)

50112000-3

1.00Bucată2.68 Schimbarea lichid pentru spălarea ferestrelor
parbrizului (Жидкость для омывания стекол)

50112000-3

1.00Bucată2.69 Schimbarea lubrifiant Litol 0,3 kg (Литол  0,3
кг)

50112000-3

1.00Bucată2.70 Suprapresarea pivotului (Перепресcовка
шкворней)

50112000-3

1.00Bucată2.71 Schimbarea pompă de benzină50112000-3
1.00Bucată2.72 Schimbarea rulmentului semiosiei (Замена

подшипника полуоси)
50112000-3

1.00Bucată2.73 Suprapresarea rulmentului semiosiei
(Перепрессовка подшипника полуоси)

50112000-3

1.00Bucată2.74 Oscilaţia - convergenţa roţilor (Развал и
схождения колес)

50112000-3

1.00Bucată2.75 Schimbarea colier pentru ţeavă de racordare
(Хомут для патрубков)

50112000-3

1.00Bucată2.76 Schimbarea cilindurului de frînă (Замена
цилиндра тормозного)

50112000-3

1.00Bucată2.77 Schimbarea dispozitive de siguranţă diferite
(Предохранители разные)

50112000-3

1.00Bucată2.78 Pompare frînei (Прокачка тормозов)50112000-3
1.00Bucată2.79 Schimbarea uleiului în motor (Замена масла

двигателя)
50112000-3

1.00Bucată2.80 Schimbarea uleiului în cutia de viteză (Замена
масла КПП)

50112000-3

1.00Bucată2.81 Schimbarea uleiului în puntea din spate
(Замена масла зад. моста)

50112000-3

1.00Bucată2.82 Schimbarea resoarelor (Замена рессор)50112000-3
1.00Bucată2.83 Schimbarea amortizorului (Замена

амортизатора)
50112000-3

1.00Bucată2.84 Schimbarea antigel M - 40 (Замена
антифриза М-40)

50112000-3

1.00Bucată2.85 Schimbarea furtunului de frînă din faţă
(Замена тормозного шланга переднего)

50112000-3

1.00Bucată2.86 Schimbarea rulmentului butucului (Замена
подшипника ступицы)

50112000-3

1.00Bucată2.87 Schimbarea starterului (Замена стартера)50112000-3
1.00Bucată2.88 Schimbarea filtrului de aer (Замена фильтра

воздушного)
50112000-3

1.00Bucată2.89 Schimbarea filtrului de salon (Замена
фильтра салона)

50112000-3

1.00Bucată2.90 Schimbarea filtrului de combustibil(Замена
фильтра топлева)

50112000-3
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1.00Bucată2.91 Schimbarea anvelopelor de vară (Замена
резины летней)

50112000-3

1.00Bucată2.92 Lucări de sudare (Сварочные работы)50112000-3
1.00Bucată2.93 Schimbarea ţevei de racordare (Замена

патрубков)
50112000-3

1.00Bucată2.94 Schimbarea tobei de eşapament (Замена
глушителя)

50112000-3

1.00Bucată2.95 Schimbarea sincronizatorului (Замена
синхронизатора)

50112000-3

1.00Bucată2.96 Schimbarea supapă garnitura capacului
(Прокладка крышки клапанов)

50112000-3

1.00Bucată2.97 Schimbarea setului de reparaţie a pompei de
benzină (Замена ремкомплекта бензонасоса)

50112000-3

1.00Bucată2.98 Schimbarea termostat de răcire pentru 80 de
grade (Термостат охлаждения на 80
градусов)

50112000-3

1.00Bucată2.99 Schimbarea Titan Supergear 80W-90 205L50112000-3
1.00Bucată2.100 Schimbarea Titan Unimax Ultra MC

10W40 205L
50112000-3

1.00Bucată2.101 Schimbarea Tosol 40 Sobol 10L50112000-3
1.00Bucată2.102 Schimbarea traductor de presiune pentru ulei

(Датчик давления масла)
50112000-3

1.00Bucată2.103 Schimbarea vîrfului capătului de bară de
conducere ( Пальцы рулевых наконечников
)

50112000-3

1.00Bucată2.104 Schimbarea generatorului (Замена
генератора)

50112000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
termen de 10 zile după înregistrarea contracrului la trezorăria de stat
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Oferta original – potrivit modelului anexat, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

2 Date despre Participant original – potrivit modelului anexat, confirmat prin
semnătura şi ştampila Participantului

Da

3 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat , confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

4 Licență (inclusiv anexa) sau  Autorizație de
funcționare

copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului

Da

5 Lista fondatorilor operatorului economic copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de
Stat confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

6 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat
(valabilitatea Certificatu– conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova),
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 MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Tel.: serviciulachizitiipublice@mail.ru023154623 ,  Fax: 023154623 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEREMUŞ LILIANA, specialist principal al Serviciului Achiziții Publice

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
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responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: 07.02.2017 10:00
R Moldova, mun.Bălţi,  Primăria, piața Independenţei,1,  biroul 250pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 zile

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

07.02.2017 10:00la:
R Moldova, mun.Bălţi,  Primăria, piața Independenţei,1,   biroul 311pe adresa:

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: BABII LEONID


