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INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN 

CERERE DE OFERTE 

Contract de achizitii utilaje agricole 

 
a) Data şi ora limită stabilite pentru primirea ofertelor: 27.09.2011 ora 12; 

b) Adresa la care se transmit ofertele : prin plic poştal sau direct la secretariarul Staţiunii, la 

adresa - str. Pepinierei, nr. 1, loc. Valu lui Traian, jud. Constanţa, cod 907300; 

c) Limba în care trebuie elaborată oferta : limba română; 

d) Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit: 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa, instituţie publică cu 

finanţare din venituri proprii intenţionează să achiziţioneze direct, în perioada următoare, utilaje 

agricole noi pentru lucrări în plantaţii pomicole şi anume: 

1) Tractoare mici de 70-75 CP, specifice pentru livezi, cu motorizare puternică şi modernă, 

cu consum redus de combustibil şi poluare redusă conform cerinţelor CE, cu greutate şi dimensiune 

redusă ce permite efectuarea de lucrări fără ca terenul să fie compactat, prevăzute cu priză de putere 

şi sistem hidraulic ce permit efectuarea de operaţiuni combinate şi angrenarea unor echipamente 

moderne şi diversificate şi cu cabină. – Număr utilaje solicitate:  2 buc. 

2) Discuri frontale pentru livadă – grape purtate constituite din baterii de discuri montate 

pe şasiu, orientate în V, lăţime de lucru 220 cm., care realizează pregătirea terenului după arat pe 

intervalul dintre rândurile de pomi în scopul distrugerii buruienilor, sfărâmarea bulgărilor de 

pământ, afânarea şi nivelarea solului. Număr utilaje solicitate: 2 buc. 

3) Tocătoare pomicolă pentru ramuri- un echipament purtat, care asigură tocarea crăcilor 

tăiate şi căzute pe intervalul dintre rândurile de pomi, cu grosimi de până la 6 mm,  cât şi a 

vegetaţiei crescute, lăţime de lucru 220-250 cm.. Realizează  nivelarea şi mărunţirea solului, iar 

resturile vegetale tocate nu sunt înglobate în sol, ci sunt dispuse la suprafaţă. Număr utilaje 

solicitate: 1 buc. 

 e) se solicită posibilitatea aplicării programului “Rabla” la tractoarele achiziţionate. 

   f) documentaţia de atribuire este accesibilă direct la adresa de internet (URL): 

“http://www.cercetarepomicola-constanta.ro”. 

g) sursa de finanţare:  plata se va efectua integral, din disponibilităţi financiare proprii, la 

achiziţionarea utilajelor, sau în leasing. 

h) criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este “oferta cea mai avantajoasă 

din punct de vedere economic”, ţinându-se cont, alături de preţ (60% pondere) şi de alţi factori de 

evaluare de natură calitativă, tehnică sau funcţională (consum redus de combustibil, emisii 

nepoluante, fiabilitate ridicata a pieselor componente- 25% pondere, service pe teritoriul României, 

etc.) 
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