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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind achiziționarea mărfurilor electrice prin procedura 

 de achiziție publică – Cererea ofertelor de preț 

codul CPV 31000000-6 

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA  

2. IDNO: 1003600153360 

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2 

4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, 

www.mtender.gov.md  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centralizată de achiziție sau că achiziția 

implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică  

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

participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri : 

 Nr Denumirea obiectului achiziției  UM Cant 

Valoarea 

estimativă, 

lei fără TVA 

1.  Felinar 4*18 exterior IP20 buc. 4 1550 
2.  Lampa DRL HL404 250W E40 DIR buc. 10 1100 
3.  Lampa DRL HL405 400W E40  buc. 10 1700 
4.  Bec LED A60 15W E27 6500K buc. 50 1500 
5.  Bec LED  REFLED-6 R50 6W E14 4200K buc. 300 8150 
6.  Bec LED G45 6.0W E27 6400K 470Lm  buc. 300 6500 
7.  Întrerupător unitar, intern, cu cleme, 10A buc. 30 850 
8.  Întrerupător dubli, intern, cu cleme 10A buc. 20 660 
9.  Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 3P 

C 32А 
buc. 10 850 

10.  Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 3P 

C 25А  
buc. 10 850 

11.  Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 3P 

C 16А 
buc. 10 850 

12.  Priză internă de date CAT5+TF -1  buc. 15 1700 
13.  Priză unitară, externă, cu pământare 16A IP20 buc. 60 1800 
14.  Priză dublă, interioară, euro, 16A 250V buc. 60 2800 
15.  Priză unitară, interioară, euro, cu obturatoare, 

16A 250V 
buc. 60 2300 

16.  Bandă izolată, 18M, roșie buc. 20 250 
17.  Cutie pentru prize și INTRER.D=65x42 buc. 60 100 
18.  Cutie 10176 GSC pentru prize D=65MM 

H=45MM  
buc. 200 600 

19.  Canal pentru cablu 15*10*2000 adeziv  buc/2m 200 2200 
20.  Priză exterioară, 2 locuri, cu pământare, 16A 

250V  
buc. 100 2400 
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21.  Priză exterioară, 3 locuri, cu pământare, 16A 

250V  
buc. 80 3200 

22.  Priză exterioară, 4 locuri, cu pământare, 16A 

250V  
buc. 30 1500 

23.  Priză exterioară, 6 locuri, cu pământare, 16A 

250V  
buc. 10 750 

24.  Cutie de distribuție IP55 80*40  buc. 10 200 
25.  Fir electric H05VV-F 3*1 (PVS) m 300 2800 
26.  Fir electric H05VV-F 3*1.5 (PVS)  m 300 4400 
27.  Fir electric H05VV-F 3*2.5 (PVS)  m 1000 22000 
28.  Fir electric PVS 5*2.5 (12, baraban) m 100 3300 
29.  Fisa euro 16A 250V cu pământare 90grade  buc. 30 350 
30.  Prelungitor 6 locuri cu pământare + întrerupător 

5M 3*1 
buc. 10 1700 

31.  Cutie КМПн 2/2 externă IEK cu capac  buc. 40 1300 
32.  Carota pentru beton SDS+ M16 65MM  buc. 3 450 
33.  Șurubelniță cu vârf magnetic cruce PH0x100mm 

CrV  
buc. 8 150 

34.  Șurubelniță 1000V SET 5 BUC+SONDA  set 3 850 
35.  Patent universal 160MM 1000V  buc. 3 500 
36.  Patent universal 180MM 1000V buc. 3 600 
37.  Clește tăietor 160MM 1000V  buc. 1 200 
38.  Set șurubelnițe izolate 1000V 5 buc (PLAT, PH)  set 3 300 
39.  Electrozi ROm D=3.2 (4.5KG) pachet 2 500 
40.  Ciocan de lipit 60W  buc. 3 380 
41.  Ciocan de lipit 40W  buc. 3 350 
42.  Multimetru digital buc. 3 2900 
43.  Cutter universal 18MM  buc. 3 90 
44.  Proiector Led 150W 6500K IP65 12000Lm buc. 2 1600 
45.  Balast electronic 1*36W 220V  buc. 1 60 
46.  Felinar slim CPV 2*18W pentru Led buc. 3 400 
47.  Felinar JM-WT CPV 2*36W pentru Led  buc. 100 21250 
48.  Tub Led Glass 25W AC220V T8 2500Lm 

120CM 4000K  
buc. 50 4200 

49.  Tub Led Glass 12W AC220V T8 1200Lm 

60CM 6500K  
buc. 800 46000 

50.  Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 3P 

C 50А 
buc. 10 860 

51.  Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 3P 

C 63А  
buc. 10 860 

52.  Întrerupător automat HDB3W-125 (VA47-100) 

3P C 80А  
buc. 6 1800 

53.  Întrerupător automat HDB3W-125 (VА47-100) 

3P C 100А  
buc. 6 1700 

54.  Fir electric PVS 4*2.5 (15, baraban) m 100 2800 
55.  Fir electric PVS 5*10 (7, baraban) m 100 10000 
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56.  Tub gofrat D=40 cu pereți dubli 450N m 100 1300 
57.  Panou contacte ZVI 30A 16MM  buc. 50 700 
58.  Detector de metale / cabluri sub 

tensiune/umiditate lemn 9V 
buc. 1 1200 

59.  Papuc de cablu cupru DT-010 buc. 12 140 
60.  Diblu prop cu șurub hex KKX 10/6*60 buc. 300 500 
61.  Scoabe metal universal zincate HD Ø 32mm buc. 30 100 
62.  Lanternă cu acumulator buc. 20 3500 
63.  Ventilator 3 faze 1 kw 3000 rot/min buc. 2 1200 
64.  Fixator pentru lampa luminiscentă LED 18,36 buc. 100 350 
65.  Corp de iluminat LED 18 buc. 30 5000 
66.  Corp de iluminat LED 36 buc. 30 7500 

67.  Cablu U/UTP Cat.5E, 4X2X1/0.50 305 m buc. 5 6000 

68.  

Prelungitor 3m cu 5 prize cu pământare + 

întrerupător 

 

buc. 30 
3800 

69.  RJ45 Modular Plug, Cat.5E (Conector RJ 45) buc. 600 1000 

70.  Canal cablu pardoseala 90x20x2000 m 76 2500 

71.  Multimetru digital Max 20A buc. 2 1000 

72.  

Stație de lipit și pistol cu aer cald, Sistemul de 

încălzire electric, Sistemul de încălzire 750 W, 

Temperatura de funcționare min.200 °С, 

Temperatura de funcționare max.480 °С, 

termofen în set 

buc. 

1 

3700 

73.  Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator buc. 1 2900 

74.  Mașină de găurit electrică buc. 1 1200 

75.  Cravate cablu mărimea 2.5x100mm; 100 buc. buc. 2 40 

76.  Cravate cablu mărimea 4x200mm; 100 buc. buc. 2 100 

 Valoarea estimativă totală fără TVA   222740 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): Pe lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Incoterms 2020 DDP, la comandă conform 

necesităților Cumpărătorului, în limita surselor financiare disponibile, cu livrare (la solicitarea 

Cumpărătorului) în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii. 

12. Adresele de livrare a bunurilor: 

- Centrul Consultativ Diagnostic – mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b 

- Centrul Medicilor de Familie nr. 3 – mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a 

- Centrul Medicilor de Familie nr. 1 – mun. Chișinău, str. Titulescu, 37 

- Centrul Medicilor de Familie nr. 2 – mun. Chișinău, str. Independenței, 28 

- Centrul de Sănătate Muncești – mun. Chișinău, str. Muncești, 400/1. 

13. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2022. 

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu 
 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 

de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu 
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16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea 

criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1.  Formularul DUAE Original completat și confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului  

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 

2.  Oferta de preț – specificații 

de preț 

Anexa nr.23 din documentația standard, confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 

3.  Oferta tehnică – specificații 

tehnice 

Anexa nr. 22 din documentația standard, confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 

4.  Garanția pentru ofertă în 

valoare de 1% 
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul 

autorităţii contractante, conform următoarelor date 

bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ 

TERITORIALĂ BOTANICA  

Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. 

fil.nr.30 Chișinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia 

publică nr. _____ din ________" 

Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, 

confirmată prin semnătura electronică a practicantului. 

DA 

5.  Cerere de participare Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 

6.  Declarație privind 

valabilitatea ofertei 

Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 

7.  
Extras din Registru de Stat 

Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 

participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 

8.  Certificat de atribuire a 

contului bancar 

Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 

participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 

9.  
Neîncadrarea în situațiile ce 

determină excluderea de la 

procedura de atribuire, ce 

vine în aplicarea art. 19 din 

Legea nr. 131 din 03.07.2015 

Declarație pe proprie răspundere, completată în 

conformitate cu Anexa nr.27 din documentația standard, 

confirmată prin semnătura electronică a participantului. 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 
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10.  
Declarație privind lista 

principalelor livrări similare 

efectuate în ultimii 3 ani de 

activitate. 

Minim 3 ani de experiență 

specifică în livrarea bunurilor  

similare 

Confirmată prin semnătura electronică a participantului. 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 

11.  
Certificat de efectuare 

sistematică a plăților 

impozitelor, contribuțiilor 

Copie – eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 

certificatului - 15 zile din data eliberării), confirmată prin 

semnătura electronică a participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 

12.  Dovada înregistrării în „Lista 

producătorilor” de produse 

supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a 

producătorilor, deținută de 

Agenția de Mediu 

Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” 

conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente 

electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212/2018 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanții) 

DA 

13.  Garanția de bună execuție a 

Contractului în valoare de 5% 

din valoarea Contratului 

Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul 

autorităţii contractante, conform următoarelor date 

bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ 

TERITORIALĂ BOTANICA  

Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. 

fil.nr.30 Chișinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a 

contractului nr. ___ din ____" 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat 

câștigător odată cu semnarea Contractului) 

DA 

14.  
Declarație privind 

confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și 

neîncadrarea acestora în 

situația condamnării  pentru 

participarea la activităţi ale 

unei organizaţii sau grupări 

criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani 

Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 

24.11.2020, completat și confirmat prin semnătura 

electronică a participantului. 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat 

cîștigător odată cu semnarea Contractului) 

DA 

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1% din valoarea ofertei fără TVA. 

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5% din valoarea contractului 

atribuit. 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al 

procedurii negociate), după caz – Nu se aplică. 

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):   

Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație – 1% și numărului de runde succesive 

indicate în SIA RSAP – 3 runde. 

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării 

prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de 

preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronic, pe adresa indicată în 

documentație de atribuire. 

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică 

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț și 

corespunderea bunurilor caietului de sarcini și cerințelor tehnice. 

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 
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- până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender” 

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender” 

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” 

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” MTender. 

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de 

stat.  

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: Nu. 

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective 

(dacă este cazul): Nu. 

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

Nu. 

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ: Nu. 

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA 

RSAP ”MTender” 

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

DA 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronică DA 

plățile electronice DA 

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu. 

37. Alte informații relevante: Nu. 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                                     Marina Golovaci                 
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