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INVITAȚIA DE PARTICIPARE

privind achiziționarea autovehiculului prin procedura cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea întreprinderii: Î.S. INGEOCAD
2. IDNO: 1002600031906
3. Adresa: Mun.Chișinău, str. S. Lazo 48
4. Numărul de telefon/fax: (022)881200; 881220
5. Pagina web oficială a întreprinderii: www.ingeocad.md
6. Adresa de e-mail de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 

 .info@ingeocad.md
7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: geodezie, geologie, cadastru, SIG, 

cartografie, fotogrammetrie.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să 

participe la procedura de achiziție a următoarelor bunuri:
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1.

Autovehicul buc 2

Tip caroseriei - Crossover, Capacitatea cilindrica - 1500- 
1600 cm3, Carburanți - diesel, Tracțiune - 4X2, Cutie de 
viteza - automat, Numărul de locuri - 5, Puterea motorului 
- min 110 cp, Roti - Jante din aliaj de 17", Consum mixt 
max 5 L/100 km, Roata de rezerva - mărime standart, 
Garda la sol - min 210 mm, Camera video pentru asistenta 
la parcarea cu spatele, Aer condiționat automat cu reglare 
monozona, închidere centralizata uși cu telecomanda, 
Regulator-limitator de viteza (Cruise Control).
Dotări minimale: ABS- Electronic, Asistenta la Frânarea 
de Urgenta (AFU), Sistem Electronic al Stabilității (ESP), 
Airbag min - 4 perne de siguranța, Oglinzi acționate 
electric, Geamuri față și spate acționate electric, Senzor de 
lumina, Proiectoare anticeata, Set covrase pentru salon, 
Culoare - gri inchis metalizat.
Media Display: radio DAB, ecran tactil 8", funcție 
replicare smartphone.
Garanție - min 3 ani, min 72 luni la caroserie contra 
coroziunilor străpunse.
Anul de fabricație - 2022, autoturism nou.

800 OOOlei

9. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitați: 30 zile de la semnarea 
contractului de achiziții, mun. Chișinău , secția de înregistrare a unităților de transport.

10. Termenul de valabilitate a contractului: pîna la 28.02.2023
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