ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Utilaj tehnologic, condiționere și boiler

pentru instituţiile

subordonate DETS sectorul Ciocana.
prin procedura de achiziție C.O.P.

Digitally signed by Rotaru Valeriu
Date: 2020.10.13 09:43:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Ciocana.
2. IDNO: 1007601009565
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 57
4. Numărul de telefon/fax: 022 499 661
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: detsciocanaachiziti@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 MTender
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): __Nu se aplică _
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
N
r.
d/
o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/l
ucrărilor solicitate

Unita
tea
de
măsu
ră

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

Canti
tatea

Valoarea
estimată fără
TVA
(se va indica
pentru fiecare
lot în parte)

Lotul 1

39700000-9

Plita electrica cu 4
ochiuri, rola cu
tave.

Buc.

Construcție dim metal vopsit,
partea frontală din inox.
 Inclusiv 2 tave.
 Suprafata de ardere –
0,48m2
 Timpul maximal de
încalzire – 30 min
 Temperatura suprafetei de
lucru – 400 °C
 Temperatura rolei – 280°C
 Dimensiunile aproximative
ale arzatoarelor 400417х295-300mm.
 Dimensiunile minime ale
rolei 500-538х500535х250-290mm
 Partea frontala fabricata din
inox
 Dimensiuni aproximative
de gabarit:900-1050x800850x700-860
 Putere nominla 16,6-

3

1

36 250,00
lei

17/380 kw/w.
 Instruirea personalului.
 Garanţie minim 2 ani.
Lotul 2

39700000-9

Cazan electric
alimentar

Suprafata si vasul fabricat
din inox total;
Timpul maximal de încălzire –
50 min;
3 regimuri de lucru: minimal,
mediu şi maximal;
Puterea nominla 18-18,1/380
kw/w;
 Capacitatea 160 litri
 Dimensiuni
aproximative de gabarit
800x800x900
mm.
(1buc).
 Capacitatea 125 litri
 Dimensiuni
aproximative de gabarit
900x800x700
mm.
(1buc).
 Capacitatea 100 litri
 Dimensiuni
aproximative de gabarit
800x800-x9001200mm. (1buc).
Instruirea personalului.
Garanţie minim 2 ani.

3
Buc.

85 000,00
lei

Lotul 3

39700000-9

Dulap electric
pentru coacere cu
3 nivele a câte 3
secții.

 3 nivele a câte 3 secții.
Capacitatea 9 tave
inclusiv.
 Trei camere independente.
 Control electromecanic
 Umidificator de la buton
mecanic, manual
 Suprafata fabricată din
inox.
 Dimensiuni aproximative
de gabarit 840-850x900980x1600-1650 mm.
 Puterea nominla 14,4/3800
kw/w.
 Instruirea personalului.
 Garanţie minim 2 ani.

Buc.
1

2

21 667,00
lei

Lotul 4

39700000-9

Masina electrica
de tăiat pâine

Buc.

 Putere: 0,37 kW
Dimensiuni aprox.(cm):
65*65*70
Structura: otel inox, corp
vopsit in camp electrostatic
Structura cutite: otel-inox
Grosime de feliere aprox.
(cm): 1-1,5
Lungimea cutitelor: 48 cm
Numar cutite: 30
Inaltime pasaj: 13 cm
Tensiune de alimentare:
220V/50Hz
Greutate echipament: 120 kg
Masina asigura felierea
precisa si rapida a painii.
 Structura solida din otel
vopsit epoxidic confera
rezistenta. Suprafata de
contact cu painea este din otel
inox si garanteaza rezistenta
si curatarea usoara.
 Instruirea personalului.
 Garanţie minim 2 ani

1

8 333,00
lei

Lotul 5

39700000-9

Masina electrica
de curatat
radacinoase
(cartofi, morcov,
sfecla)

Buc.

 Productivitate minima 300
kg/ora
 Incarcare 10 kg
 Dimensiuni aproximative de
gabarit 600x410x1000 mm
 Puterea nominla 0,75/380
kw/w.
 Instruirea personalului.
 Garanţie minim 2 ani

1

15 000,00
lei

Lotul 6
 Capacitatea 90 litri
 Puterea nominală 380/9,6
kw;
 Dimensiuni de gabarit
aproximativ de
1440x800x850;

 Capacitatea 80 litri

39700000-9

Tigaie basculantă
electrică

Buc.

 Dimensiuni de gabarit
aproximativ de
1050x750x900;
 Alimentare: 400-230
V/3N/50Hz
 Fabricată din oţel inoxidabil
 Cuva din fontă
 Acţionare manuală a cuvei
 Panou de control frontal
 Modul economic
 Elemenţi de încălzire
poziţionaţi pe exteriorul cuvei
 Colţuri rotungite
 Capac cu rulmenţi

2

3

43 333,00
lei

 Termostat
 Senzor detectare cuva
ridicată.
 Carcas cu 4 picioare.
 Instruirea personalului.
 Garanţie minim 2 ani

Lotul 7

39700000-9

Maşină de tăiat
legume

 Dotată aproximativ 9 tipuri de
tăiere.
 Structura : inox
 Alimentare: 250-380 V
 Putere nu mai mică de 550 W
 Productivitatea nu mai puţin
de 350 kg/h
 Dimensiuni aproximativ de
570-600x230-340x510-650H
 Dotată cu mâner de presare
 Prevăzută cu sistem de
protecţie pe mânerul de
presare.
 Instruirea personalului.
 Garanţie minim 2 ani

Buc.
1

15 000,00
lei

Lotul 8

39713200-5

Maşină de spălat
rufe profesională

Buc.

 Marimea aproximativ
de 595-600X600640X840-850
 PUTEREA 1,98/220
Viteza de rotație:1400-1600
r/m; încărcarea a 9 – 11 kg rufe
Garanţie 2 ani

5

134 167,00
lei

Lotul 9



39700000-9

Mixer pentru
mixare și
amestecare


Buc.

5





Mixer de mână p/u
procesarea rapidă.
Este dotat cu zbătător și
cuțit
Viteza zbătătorului 2501500 r/m:
Viteza cuțitului 250-1500
r/m;
Pentru 30 - 40 litre de
produs;
Motor ventilator
Blocul motorului din inox.
Dimensiuni:
155x120x790H
Putere kw/v 220-240/0,30,4 Kw.

33 333,00
lei

 Instruirea personalului.

 Garanţie minim 2 ani
Lotul 10
39700000-9

Tobă de uscat
albituri

 Uscare delicată și uniformă
a țeseturilor;
 Pompa de căldură,
 Încărcarea 8-11 kg.

7
Buc.
4

87 500,00
lei

 Clasa A++,
 Displăi digital;
 Instruirea personalului.

 Garanţie minim 2 ani
Lotul 11

39700000-9

Condiționere cu
instalare

Buc.

 Tip split pe perete inverter,
suprafața pentru 40 m.p. (3
buc), suprafața pentru 60
m.p. (1 buc) Putere termică
12 000 BTU,
 Regim de lucru (răcire 15+43/ încălzire -15+24)
Inclusiv cu instalare.

4

55 000,00
lei

 Instruirea personalului.

 Garanţie minim 2 ani
Lotul 12

39711130-9

Frigider de uz
casnic

Buc.

 Tip aparat frigider cu 2
camere;
 Amplasarea congelator sus;
 Mărimea aproximativă de
1450x560x600
 Sistem dezghetare frigider
No Frost
 Sistem dezghetare
congelator No Frost
 cu 2 camere (1buc)
 Tip aparat frigider cu 2
camere;
 Amplasarea congelator sus;
 Mărimea aproximativă de
1450x665x600
 Sistem dezghetare frigider
No Frost
 Sistem dezghetare
congelator No Frost
 cu 2 camere (1buc)
 Tip aparat frigider cu 2
camere;
 Amplasarea congelator sus;
Mmărimea aproximativă de
1400x600x600
 Sistem dezghetare frigider
No Frost
 Sistem dezghetare
congelator No Frost
 cu 2 camere (1buc)
 Tip aparat frigider cu 2
camere;
 Amplasarea congelator jos;
 Volumul 285-300 lit.
Mmărimea aproximativă de
1850x600x600
 Sistem dezghetare frigider
No Frost

7

5

35 000,00
lei

 Sistem dezghetare
congelator No Frost
 cu 2 camere (1buc)
 Frigider
 Mărimea aproximativă de
1400x600x600
 Sistem dezghetare frigider
No Frost
 cu 1 cameră (1buc)
 Frigider . Volumul de 700
litri
 Mărimea aproximativă de
1980x725x800
 Sistem dezghetare frigider
No Frost.
 cu 1 cameră (2 buc)
 culoare alb;
 Clasa de eficiență
energetică A++
Garanţie minim 2 ani.
Lotul 13

39700000-9

Boiler electric cu
instalare

Buc.

 D: 1025x470x245;
 Forma orizontală cu
rezervoar plat;
 Garanție rezervor 3 ani;
 Puterea 1200-2000W;
 Temperatura max 7580 C;
 Tip de încălzire 150160 min;
 Tip de perete;
 Material
acoperire
emailat,
 rezervor inox;
 Volumul 100-120 l;
 Obligatoriu
cu
montare și instalare.

1

2 500,00
lei

 Garanţie 36 luni.

Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA: 572 083,00 MDL
NOTA: Livrarea, descărcarea, montarea și instalarea se face de către agentul

economic la fiecare instituţie împarte, Pe perioada garanției produsului/utilajului,
OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont
propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.
9.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):Pentru fiecare lot în parte;
9. alternative: nu se admite
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Timp de 45 zile de la
semnarea contractului.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată : nu se aplică
6

13. 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

1

Descrierea criteriului/cerinței

DUAE

2

Specificaţii tehnice

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

DUAE - Formularul standard al
Documentului Unic de Achiziţii
European - confirmat cu aplicarea
semnăturii electronice a
operatorului economic.
Completată în conformitate cu
Formularul (F 4.1)- în original, cu
semnătura electronică a
operatorului economic;
Specificația tehnică a
echipamentului oferit să fie
prezentată conform modelului de
la pag. 29. a documentației.

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu

Specificații de preț

Completată în conformitate cu
Formularul (F 4.2)- în original, cu
semnătura electronică a
operatorului economic.

Obligatoriu

4

Formularul ofertei

Completată în conformitate cu
Formularul (F3.1)- în original, cu
semnătura electronică a
operatorului economic.

5

Certificat de atribuire al contului
bancar
Declarație privind asigurarea
livrarii, descărcarii și instalării
bunurilor se face de către operatorul
economic la fiecare instituţie
împarte indicată de AC.
Document care confirmă existenţa
centrului de deservire tehnică pe
garanţie şi postgaranţie autorizat pe
teritoriul Republicii Moldova
Certificat privind lipsa datoriilor
faţă de bugetul de stat

cu semnătura electronică a
operatorului economic.

Obligatoriu

cu semnătura electronică a
operatorului economic.

Obligatoriu

cu semnătura electronică a
operatorului economic.

Obligatoriu

cu semnătura electronică a
operatorului economic.
Original potrivit Formularului
(F3.2) eliberata de banca
detinătoare de conturi sau prin
transfer la contul Autoritatii
contractante.

Obligatoriu

3

6

7

8

9

Garanţia pentru oferta in valoare de
1 % din suma totala a ofertei

Codul fiscal: 1007601009565
contul IBAN :
MD85TRPCDV518410A00784AA
Cod bancar: TREZMD2X
7

Obligatoriu

Obligatoriu

contul bancar: 226614
14. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al
procedurii negociate), după caz nu se aplică
15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronica
3 runde
16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului corespunderea tuturor
cerinţelor din caietul de sarcini.
17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai mic.

Ofertantul recunoscut învingător va prezenta în termen de 3 zile, specificația
de preț după auction cu sumele modificate și documentele justificative
actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de
calificare și selecție , în confirmare cu informațiile cuprinse în DUAE.
18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

------19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: ora Informația in SIA RSAP
pe: data de Informația in SIA RSAP

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul MTender
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
23. 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”.
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de
stat.
25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
26. 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
27. 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 se aplică
8

În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică
29. Data publicării anunțului de intenție:09.04.2019
30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:13.10.2020
31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
Nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Nu se acceptă
plățile electronice
28.

32. 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 se aplică

33.Alte informaţii relevante: În termen de 3 zile obligatoriu prezentarea
documentelor care conformă calitatea bunurilor, (certificate de
conformitate/calitate- Anul de producere nu mai vechi de 2019. Garanţia nu
mai puţin de 24 luni
Instrucțiunele vor fi traduse în limba română, rusă și să fie prezentate
instituțiilor la momentul livrării.
Livrarea, descărcarea, montarea și instalarea se face de către agentul
economic la fiecare instituţie împarte,
Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă
deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform
pașaportului tehnic al producătorului.
La semnarea contractului se va prezenta garanţia de bună execuţie, în
cuantum de 5% din valoarea contractului cu TVA.

Conducătorul grupului de lucru:____________________Valeriu Roraru
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