Anexa nr. 2
la Ordinul MADR nr. 756 / 20 mai 2014

ANUNȚ
în atenția producătorilor/ importatorilor/ distribuitorilor de
mașini, utilaje și echipamente specializate
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a demarat procedura de
întocmire a unei baze de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente
specializate, care vor fi achiziționate prin măsurile de investiții aferente Programului Național
de Dezvoltare Rurală 2014‐2020 (PNDR 2014 ‐ 2020).
Prin implementarea acestei baze de date se facilitează accesul solicitanților de
fonduri europene la informații, în același timp, urmărindu‐se simplificarea procedurii de
achiziție. Elementele care se vor regăsi în această Bază de date, vor putea fi achiziţionate de
către beneficiarii PNDR 2014‐2020, în mod direct, fără a mai parcurge altă procedură de
achiziţie.
Baza de date este structurată pe codul CPV, marcă, model, dotări standard și preț
exprimat în Euro fără TVA, identitatea furnizorului de date fiind confidențială.
Pentru a solicita înscrierea în această bază de date, am pus la dispoziția
dumneavoastră, pe site‐ul www.apdrp.ro formulare predefinite, anume ,,Solicitarea
predefinită” și „Tabelul tipurilor de elemente”, conform anexei la prezentul anunț, care trebuie
completate și transmise pe adresa de e‐mail la adresa bazapreturi@apdrp.ro‚ astfel:
- Solicitarea de înscriere în baza de date, în format pdf, completată cu toate datele,
semnată, datată și ștampilată de reprezentantul legal;
- Documentul care atestă calitatea de partener/importator/distribuitor autorizat al
producătorului, în format pdf;
- Anexa – în format editabil (excel sau word), cu oferta de prețuri valabile pentru
România.
Veridicitatea nivelurilor prețurilor incluse în solicitarea dumneavoastră se va demonstra prin
lista oficială de prețuri, valabilă pentru România, a producătorilor/ importatorilor/
distribuitorilor. În cazul importatorilor/ distribuitorilor, este recomandabil ca lista să fie
asumată și de producător.
APDRP își rezervă dreptul de a aplica verificări suplimentare prețurilor prezentate și de a
introduce în baza de date prețuri care, în urma verificărilor, pot fi mai mici decât cele
prezentate inițial de ofertant. 
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