ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea Inventarului moale
prin procedura de achiziţie_Licitație Publică
1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu
dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi
2. IDNO: 1007601000850
3. Adresa: mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1

Digitally signed by Florea Pavel
Date: 2021.07.14 14:38:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

4. Numărul de telefon/fax:0-231-2-72-69

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităşii contractante: cp.balti@anas.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obşine accesul la documentația de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă
de achiziţie comună): -------8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe
la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri
/servicii/lucrări:
L
O
T

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciil
or/lucrărilor
solicitate

Unitatea
de
măsură

1.

18300000-2

Lingerie de pat

set

500

2.

18300000-2

Prosop flaușat

buc

500

18300000-2

Chiloți/Boxeri
bărbaţi

buc

3.

Chiloţi femei

buc

500

4.

18300000-2

Cămaşă de noapte
femei

buc

300

5.

18300000-2

Rochie femei

buc

250

Șlapi femei

perechi

7.

Pentru una persoană, faţa de pernă
60x60cm, cerşaf plapumă
210*150cm, cerşaf pat 210*150, din
pînză albă cu desen (flori), 100%
bumbac, țesătură deasă, fiecare set
ambalat în pachet de polietilenă.
50*90 cm, 100% bumbac, densitatea
nu mai mică 450gr/m2
Bumbac 95%, elastan 5%, mărimi la
comandă

500

18300000-2

6.

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

Cantit
atea

Bumbac 95%, elastan 5%, scurți,
mărimi la comandă
Mânecă scurtă, cu flori, 100% tricotaj
natural, mărimi la comandă
Mânecă scurtă, cu flori/desen, 100%
bumbac, dreaptă, fără nasturi
/fermuar, până la genunchi, cu 2
buzunare, mărimi la comandă.
Model-tip –se anexează.
Culori în asortiment, ECO piele, talpă
nu înaltă din poliurilan, mărimi la
comandă. Model-tip –se anexează.
Culori în asortiment, ECO piele, talpă
nu înaltă din poliurilan, mărimi la
comandă. Model-tip –se anexează.
Fără călcâi (без задникa), tip
“Fl oare”, mărimi la comandă,
pe talpă dreaptă fără platformă.
Fără călcâi (без задникa), tip
“Fl oare”, mărimi mărimi la
comandă , pe talpă dreaptă fără
platformă.

100

18300000-2

Șlapi bărbați

perechi

100

Cipici femei

perechi

150

18300000-2

Cipici bărbați

perechi

150

1

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

72500,00

17500,00

22000,00

13500,00

32000,00

20000,00

13000,00

8.

18300000-2

Saboți
femei/bărbați

perechi

100

Cipici tip Slipon femei

perechi

50

Culori în asortiment, cauciuc,
deasupra cu găuri, culoarea la
alegere, cu curea flexibilă, mărimi la
comandă. Model-tip –se anexează.
Culori în asortiment, acoperire
bumbac cu elastic prin părți, culoarea
la alegere, mărimi la comandă.
Model-tip –se anexează.
Culori în asortiment, acoperire
bumbac cu elastic prin părți, culoarea
la alegere, mărimi la comandă.
Model-tip –se anexează.
Min. 75% lînă, elastan, mărimi la
comandă, culori închise.
Min. 80% bumbac, elastan, mărimi
la comandă, culori închise.
Min. 2 buzunare, lungimea 60-75
cm, min. 90% bumbac, pe elastic,
mărimi la comandă, culoarea la
alegere.
Penru maturi, toamnă/iarnă, margina
răsucită, 100% acril, culori închise.
Țesătură cașemir, 70*70 cm +- 5cm,
culori la alegere.
100% polyester, cu manjetă jos, cu 2
buzunare, forma largi, pe elastic,
culori la alegere, mărimi la comandă.
Cu manjetă jos, 3 buzunare, tricotaj,
culori închise, pe elastic, min. 85%
bumbac. Mărimi la comandă.
Fără fermuar, înalte, cu blană, talpă
poliuritan. Mărimi la comandă.
Fără fermuar, scurte, cu blană, talpă
poliuritan. Mărimi la comandă.
Talpă cauciuc, piele artificială, blană
artificială, pe șirete, mărimi la
comandă, înainte rotunde.
Fir artificial 2,0*1,20 m.,
tivite, culori la alegere.
Înălțimea 2,8 m, albă cu flori
brodate.
Din țesătură, lățimea 3m,
culori la alegere.

9.

10.

Cipici tip Slipon bărbați

perechi

50

Ciorapi lână

perechi

1000

Ciorapi bumbac

perechi

1500

Pantaloni scurți
bărbați

buc

270

Căciulă

buc

120

Batiste (șalinca)

buc

120

18300000-2

11.

18300000-2

12.

18300000-2

13.

18300000-2

Pantaloni femei

perechi

250

14.

18300000-2

Pantaloni sportivi
bărbați

perechi

300

Pâsle femei

perechi

200

15.

18300000-2

Pâsle bărbați

perechi

200

perechi

200

16.

18300000-2

Ghete bărbați

17.

18300000-2

Covorașe tivite
artificaiale

buc

200

Draperii (тюль)

m

400

Perdele

m

200

Lentă pentru
draperii

m

600

18.

18300000-2

10000,00

11000,00

26000,00

16000,00

14000,00

19000,00

42000,00

42000,00

70000,00
79000,00

105500,00

În 2 rânduri.

TOTAL

625000,00

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se
va selecta) - Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi loturile – la comandă conform
graficilor stabilite pe parcursul anului 2021, până la 31.12.21
12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.21
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul

unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative (după caz): ------
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15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale)
cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinţei

1.

Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit
Cert ificat de atribuire a contului
bancar

2.
3.

Cert ificat de efectuare
sistemat ică a plăţ ii
impozitelor,contribuţ iilor
4.

5.

6.
7.

Specificații tehnice(F4.1)
Specificația de preț (F.4.2)
Formularul ofertei (F3.1)
Garantia pentru oferta
(garanția bancară)(F3.2)

DUAE

Mostre

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii/extras din Registrul
de Stat al persoanelor juridice –
copie.
copie eliberat de banca
deţinătoare de cont
copie eliberat de Inspectoratul
Fiscal(valabilitatea
certificatului-conform
cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii
Moldova),
(F4.1)
(F4.2
(F3.1)
Original potrivit formularului F
3.2 eliberat de banca detinatoare
de conturi sau transfer pe contul
autoritatii contractante;
semnat de participant
La pozițiile propuse

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
– la
solicitare în
termen de 3
zile.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii
negociate), după caz----------17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): ------------18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): ------19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret pe lot cu
respectarea cerințelor solicitate
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi
ponderile lor:-----------Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

---------21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
Perioada de depunere a ofertelor: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse
electronic prin intermediul platformei achiziții.md
Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele vor fi depuse
electronic prin intermediul platformei achiziții.md (SIA RSAP)
3

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Locul deschiderii ofertelor: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul platformei (SIA
RSAP)

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul platformelor
23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
24. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii
Europene: ---------------------------25. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
26. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul):-27. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:-28. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ: -----29. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: ------30. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plăţile electronice

Se va utiliza/accepta sau
nu
Se accepta
Se accepta
Se accepta
Se accepta

31. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei
Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene):nu
(se specifică da sau nu)

32. Alte informaţii relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Pavel Florea
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L.Ş.

