
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/00972 04.04.2017din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

MobilierObiectul achiziției:
39110000-6Cod CPV:

21.10.2016Data publicării anunțului de intenție: 81și numărul BAP

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  27  din  04.04.2017.
În scopul achiziţionării "Mobilier "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Stativ metalic cu targa perforata cu masuta
de scris plianta, destinat pentru auditorii tip
amfiteatru(Rind fata)

8.00Bucată1.1 Stativ metalic cu targa perforata cu masuta de
scris plianta, destinat pentru auditorii tip
amfiteatru(Rind fata)

(Designul, forma, caracteristicile si
dimensiunile vor corespunde
descrierilor tehnice, schitelor din
anexa). 1. Piciorul - (dim
L=265mm; H=793mm; G=50mm)
de forme rotungite, fara colturi si
ascutisuri, (conform anexei),
executat dintr-o singura bucata,
turnat din aliaj dur-aluminiu cu
grosimea de 4mm, in matrice
industriala. Va fi vopsit in conditii
de fabrica, cu vopsea poliesterica
rezistenta la coroziune, culoare
neagra. Prinderea de podea se va
executa prin dibluri cu d=10mm si
L=120mm. 2. Speteaza - (dim –
480mm*370mm), incorporata in
corpul scaunului, in partea
superioara si inferioara va fi
captusita cu doua elemente
executate din acelas material ca si
piciorul. Baza spetezei va fi
executata din placa metalica
perforata cu grosimea de 1mm. 3.
Masuta de scris - (dim –
500mm*300mm), executata din
MDF laminat pe ambele parti, de
culoare fag cu grosimea de 20mm.
Pe 2 parti va fi incorporata in profil
de aluminiu. Dotata cu cos pentru
carti din grila metalica sudata in
conditii de fabrica, culoarea satin si
mecanism de deschidere pliant.
Mecanismul de deschidere este
executat din placi de otel de diferite
dimensiuni si forme cu grosimea de
3mm executate in conditii de
fabrica prinse intre ele cu nituri,
care datorita exactitatii
dimensiunilor si gaurilor vor
asigura o functionare impecabila.

39110000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată1.1 Stativ metalic cu targa perforata cu masuta de
scris plianta, destinat pentru auditorii tip
amfiteatru(Rind fata)

Mecanismul va mai fi dotat cu 2
suporturi din otel care vor asigura
prinderea lui de picior si de masuta.
Prinderea de picior se va executa
prin suruburi. Sa coincida cu
ANEXA nr 1 Termen de garantie 2
ani. Produs in conditii de fabrica,
calitate impecabila. Inclus livrarea
si montarea

39110000-6

2 Scaun rabatabil cu masuta de scris plianta
destinat pentru auditorii tip
amfiteatru(Rind mijloc)

76.00Bucată2.1 Scaun rabatabil cu masuta de scris plianta
destinat pentru auditorii tip amfiteatru(Rind
mijloc)

(Designul, forma, caracteristicile si
dimensiunile vor corespunde
descrierilor tehnice, schitelor din
anexa). 1. Piciorul - (dim
L=607mm; H=877mm; G=50mm)
de forme rotungite, fara colturi si
ascutisuri, (conform anexei nr. 1),
executat dintr-o singura bucata,
turnat din aliaj dur-aluminiu cu
grosimea de 4mm, in matrice
industriala. Va fi vopsit in conditii
de fabrica, cu vopsea poliesterica
rezistenta la coroziune, culoare
neagra. In corpul piciorului va fi
prevazut lacas pentru mecanismul
de rabatare gravitational, care va fi
acoperit pe interior si exterior cu
capace decorative din plastic cu
d=110mm. Prinderea de podea se
va executa prin dibluri cu d=10mm
si L=120mm. 2. Sezutul - (dim -
500mm*500mm) sa fie dotat cu
mecanism de rabatare automat,
gravitational. Sa fie executat pe
baza de placaj cu grosimea de
14mm, acoperit cu poliuretan H-
50mm de densitatea 35kg/m3,
tapitat in stofa de culoare verde
întunecată sau neagră cu
componenta de bumbac 80% si
viscoza 20%. Speteaza - (dim –
480mm*370mm), incorporata in
corpul scaunului, in partea
superioara si inferioara va fi
captusita cu doua elemente
executate din acelas material ca si
piciorul. Baza spetezei va fi
executata din MDF cu grosimea
10mm de culoare fag pe exterior,
acoperit cu poliuretan de grosimea
30 mm si densitatea 35kg/m3,
tapitata in aceias stofa ca si sezutul.
3. Masuta de scris - (dim –
500mm*300mm), executata din
MDF laminat pe ambele parti, de
culoare fag cu grosimea de 20mm.
Pe 2 parti va fi incorporata in profil
de aluminiu. Dotata cu cos pentru
carti din grila metalica sudata in
conditii de fabrica, culoarea satin si
mecanism de deschidere pliant.
Mecanismul de deschidere este
executat din placi de otel de diferite
dimensiuni si forme cu grosimea de

39110000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

76.00Bucată2.1 Scaun rabatabil cu masuta de scris plianta
destinat pentru auditorii tip amfiteatru(Rind
mijloc)

3mm executate in conditii de
fabrica prinse intre ele cu nituri,
care datorita exactitatii
dimensiunilor si gaurilor vor
asigura o functionare impecabila.
Mecanismul va mai fi dotat cu 2
suporturi din otel care vor asigura
prinderea lui de picior si de masuta.
Prinderea de picior se va executa
prin suruburi. Sa coincida cu
ANEXA nr 2 Termen de garantie 2
ani. Produs in conditii de fabrica,
calitate impecabila. Inclus livrarea
si montarea

39110000-6

3 Scaun rabatabil fară masută destinat
pentru auditorii tip amfiteatru(Rind spate)

10.00Bucată3.1 Scaun rabatabil fară masută destinat pentru
auditorii tip amfiteatru(Rind spate)

(Designul, forma, caracteristicile si
dimensiunile vor corespunde
descrierilor tehnice, schitelor din
anexa). 1. Piciorul - (dim
L=607mm; H=877mm; G=50mm)
de forme rotungite, fara colturi si
ascutisuri, (conform anexei nr. 3),
executat dintr-o singura bucata,
turnat din aliaj dur-aluminiu cu
grosimea de 4mm, in matrice
industriala. Va fi vopsit in conditii
de fabrica, cu vopsea poliesterica
rezistenta la coroziune, culoare
neagra. In corpul piciorului va fi
prevazut lacas pentru mecanismul
de rabatare gravitational, care va fi
acoperit pe interior si exterior cu
capace decorative din plastic cu
d=110mm. Prinderea de podea se
va executa prin dibluri cu d=10mm
si L=120mm. 2. Sezutul - (dim -
500mm*500mm) sa fie dotat cu
mecanism de rabatare automat,
gravitational. Sa fie executat pe
baza de placaj cu grosimea de
14mm, acoperit cu poliuretan H-
50mm de densitatea 35kg/m3,
tapitat in stofa de culoare verde
întunecată sau neagră cu
componenta de bumbac 80% si
viscoza 20%. 3. Speteaza - (dim –
480mm*370mm), incorporata in
corpul scaunului, in partea
superioara si inferioara va fi
captusita cu doua elemente
executate din acelas material ca si
piciorul. Baza spetezei va fi
executata din MDF cu grosimea
10mm de culoare fag pe exterior,
acoperit cu poliuretan de grosimea
30 mm si densitatea 35kg/m3,
tapitata in aceias stofa ca si sezutul.
Sa coincida cu ANEXA nr.3
Termen de garantie 2 ani. Produs in
conditii de fabrica, calitate
impecabila. Inclus livrarea si
montarea

39110000-6

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
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25 zile din momentul semnarii contractului de achizitie și înregistrării la AAP
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 Formularul informativ despre ofertant original conform F.3.3, confirmat prin semnatura si
stampila participntului

Da

2 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

2 ani Da

3 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

4 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

100 000 lei - 3 ani Da

5 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

6 specificatii tehnice F.4.1 confirmat prin semnatura si stampila
participantului

Da

7 Specificatii de pret F. 4.2 confirmat prin stampila si semnatura
participantului

Da

8 Certificat de calitate ISO 2008:9001a producatorului
de mobilier

copie confirmata prin semnatura si stampila
participantului

Da

9 Certifica de inregistrare confirmata prin semnatura si stampila participantului Da
10 certificat de efectuare sistematica a platilor copie, confirmată prin semnatura si stampila

participantului, cu termenul de valabilitate de 15 zile
din data eliberării

Da

11 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.4) - confirmat prin
ștampila și semnatura participantului

Da

12 Recomandari confirmate prin semnatura si stampila participantului Da
13 Garanția ofertei original Da
14 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi stampila

participantului
Da

15 Formularul ofertei conform formularului F.3.1 Da
16 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii

privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015
Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin
ștampila și semnatura 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: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2
Tel.: mcecoi@mail.ru022531633 ,  Fax: 022531633 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CECOI MARIANA, jurist pe achiziții publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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

pînă la: 25.04.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, bir.404pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

25.04.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, et.5, sala de ședințepe adresa:
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Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

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: LOBODA POLINA


