Secțiunea III: Lista de Cerințe
Efectuarea lucrărilor de înfiinţare a 6 ha de perdele forestiere de protecţie, în cadrul primăriei
Trebujeni, în arealul Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi, conform proiectului
tehnic: http://mem.md/wp-content/uploads/2017/08/Proiect-tehnic-ICAS.pdf .
Specificații tehnice pentru Bunuri şi Servicii și Tabelul de Date Comparative:

Nr.

1.

Cerințele tehnice
minime ale ONG AO
Mişcarea Ecologistă din
Moldova
Pregătirea solului,
inclusiv desfundarea,
mărunţirea şi nivelarea
solului

Cantitate

Oferta este
conformă?
Ofertantul să
completeze

Detaliile despre bunurile
oferite. Ofertantul să
completeze

6,0 ha

☐ Da ☐ Nu

Se solicită descrierea
metodologiei de aplicare a
lucrărilor
Se solicită indicarea:

2.

Furnizarea materialului
săditor

3.

Lucrări de plantare a
puieţilor în conformitate
cu proiectul tehnic atasat

4.

Lucrări de îngrijire a
culturilor silvice

5.

Lucrări antiincendiare

23940
puieţi

☐ Da ☐ Nu

- tipului şi numărului de
puieţi care vor fi furnizaţi;
- lungimea rădăcinilor;
- detalii privind sănătatea
puieților, prezentarea
certificatelor sau avizelor
respective.

23940
puieţi

☐ Da ☐ Nu

Se solicită descrierea
lucrărilor

Conform
proiectului
tehnic

☐ Da ☐ Nu

Se solicită descrierea
metolodogiei

3428 m.l

☐ Da ☐ Nu

Se solicită descrierea
lucrărilor

Cerințe privind livrarea și Tabelul de Date Comparative:
Cerințele ONG AO Mişcarea Ecologistă din
Moldova

Timpul de
livrare

Ofertantul trebuie să
efectueze lucrările timp de
180 de zile din momentul
semnării Contractului.

Oferta este
conformă?
Ofertantul să
completeze

☐ Da ☐ Nu

Detalii
Ofertantul să
completeze

Inserați detalii

DAP1
Locul de
livrare și
regulile
Incoterms

Locul de livrare a
serviciilor este amplasat în
arealul rezervaţiei cultural☐ Da ☐ Nu
naturale Orheiul Vechi, în
prejama localităţilor
Trebujeni şi Butuceni
(harta terenului se
anexează)

Inserați detalii

Detalii
destinatar

Arealul rezervaţiei
cultural-naturale Orheiul
Vechi, în prejama
localităţilor Trebujeni şi
Butuceni(harta terenului se
anexează).

☐ Da ☐ Nu

Inserați detalii

Dreptul ONGului AO
Mişcarea
Ecologistă din
Moldova de a
varia
cerințele

În
momentul
atribuirii
Contractului, ONG-ul AO
Mişcarea Ecologistă din
Moldova își rezervă dreptul
de a varia cantitatea de
bunuri și servicii asociate
specificate mai sus, cu ☐ Da ☐ Nu
condiția ca aceasta să nu
depășească 20% +/-, fără
nici-o
modificare
a
prețurilor unitare sau ai
altor termeni și condiții ale
CdO.

Inserați detalii

DAP – Livrat la locul convenit, conform INCOTERMS. Găsiţi mai multă informaţie pe link-ul
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/

1

