Anexa nr. 2
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE PARTICIPARE
Privind achiziționarea mobilierului, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani, pentru 2022

prin procedura de achiziție COP
1.Denumirea autorităţii contractante: Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI.
2. IDNO 1003600153212.
3.Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
4. Tel: 022497742, Fax: 022497742
5. Adresa de e-mail sau de internet a autorității contractante: amtriscani@ms.md
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 pe SIA “RSAP”.
7. Tipul autorității contractante: Instituție public și obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind
prestarea următoarelor bunuri:
Poziția
Nr. Lot

Denumirea
obiectului
lotului

Lotul 1
Mobilă de
birou
Masă fără
sertare

1

Masă pentru
medici

1

Dulap alb
pentru haine

1.

Dulap pentru
haine
1

Descrierea obiectului lotului

Clasifi
cator
(Codul
CPV)

Canti
tatea

Unit
atea
de
măsu
ra

Denumire obiectului achiziţiei

3910
00003
Dimensiunile
1200x600x750mm.Corp executat
din PAL melaminat cu gr. 18 mm,
bordurat cu cant ABS, la utilaj
specializat, executat din material
cu rezistenţă . Să prezinte
eficacitatea în timpul utilizării
detergenţilor, a dezinfectanţilor, a
uzurii mecanice şi temperaturilor
înalte.
Dimensiuni 1400x700x750 mm.
Executată din PAL melaminat cu
gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS,
la utilaj specializat. Topul executat
din PAL melaminat cu gr.28 mm,
bordurat cu cant ABS de 2 mm.
Tumba cu 4 sertare, primul trebuie
să fie dotat cu lăcată cu 2 cheiţe.
Mînere în formă de arc, culoarea
nichel de mărime medie.
Dimensiunile 2200x950x500 mm.
Cu o poliță orizontală sus și dotat
cu bară pentru haine, nichelată,
produsă în condiţii de fabrică, şi
una cu 5 poliţe, rezistente la
greutăţi. Executat din PAL
melaminat cu gr 18 mm. Mînere în
formă de arc, culoarea nichel de
mărime medie. Corpul bordurat cu
cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar
faţadele cu cant ABS cu gr. 2mm,
executat la utilaj specializat. Dotat
cu picioare reglabile după înălţime,
vopsite în condiţii de fabrică,
culoarea aluminiu.
Dimensiunile 2200x950x500 mm.
Cu o poliță orizontală sus și dotat
cu bară pentru haine, nichelată,
produsă în condiţii de fabrică,
rezistente la greutăţi. Executat din

Valoarea
estimativă
al lotulul

328208

10

Buc
.

22

Buc
.

1

Buc
.

21

Buc
.

Dimensiunile
1200x600x750mm.Corp executat
din PAL melaminat cu gr. 18 mm,
bordurat cu cant ABS, la utilaj
specializat, executat din material
cu rezistenţă . Să prezinte
eficacitatea în timpul utilizării
detergenţilor, a dezinfectanţilor, a
uzurii mecanice şi temperaturilor
înalte.
Dimensiuni 1400x700x750 mm.
Executată din PAL melaminat cu
gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS,
la utilaj specializat. Topul executat
din PAL melaminat cu gr.28 mm,
bordurat cu cant ABS de 2 mm.
Tumba cu 4 sertare, primul trebuie
să fie dotat cu lăcată cu 2 cheiţe.
Mînere în formă de arc, culoarea
nichel de mărime medie.
Dimensiunile 2200x950x500 mm.
Cu o poliță orizontală sus și dotat
cu bară pentru haine, nichelată,
produsă în condiţii de fabrică, şi
una cu 5 poliţe, rezistente la
greutăţi. Executat din PAL
melaminat cu gr 18 mm. Mînere în
formă de arc, culoarea nichel de
mărime medie. Corpul bordurat cu
cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar
faţadele cu cant ABS cu gr. 2mm,
executat la utilaj specializat. Dotat
cu picioare reglabile după înălţime,
vopsite în condiţii de fabrică,
culoarea aluminiu.
Dimensiunile 2200x950x500 mm.
Cu o poliță orizontală sus și dotat
cu bară pentru haine, nichelată,
produsă în condiţii de fabrică,
rezistente la greutăţi. Executat din

Dulap pentru
haine cu
polițe

1

Dulap pentru
documente

1

Dulap închis
p/u
medicament
e

1

Noptiere cu
un saltar și o
ușă cu polițe
1

Noptiere
albă
prelucrabilă
1

1

Noptiere

PAL melaminat cu gr 18 mm.
Mînere în formă de arc, culoarea
nichel de mărime medie. Corpul
bordurat cu cant ABS cu gr. 0,5
mm, iar faţadele cu cant ABS cu gr.
2mm, executat la utilaj specializat.
Dotat cu picioare reglabile după
înălţime, vopsite în condiţii de
fabrică, culoarea aluminiu.
Dimensiunile 2200x950x500 mm.
Alcătuită din 2 secţii, una dotată cu
bară pentru haine, nichelată,
produsă în condiţii de fabrică, şi
una cu 5 poliţe, rezistente la
greutăţi. Executat din PAL
melaminat cu gr 18 mm. Mînere în
formă de arc, culoarea nichel de
mărime medie. Corpul bordurat cu
cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar
faţadele cu cant ABS cu gr. 2mm,
executat la utilaj specializat. Dotat
cu picioare reglabile după înălţime,
vopsite în condiţii de fabrică,
culoarea aluminiu.
Dimensiuni 700x400x2000 mm.
Executat din PAL melaminat cu gr.
18 mm. Dotat cu 5 poliţe (2 poliţe
de jos sunt închise) Mînere în formă
de arc, culoarea nichel de mărime
medie. Corpul bordurat cu cant
ABS cu gr. 0,5 mm, iar faţadele cu
cant ABS cu gr.2 mm, executat la
utilaj specializat. Dotat cu picioare
reglabile după înălţime, vopsite în
condiţii de fabrică, culoarea
aluminiu.
Dimensiuni 800x450x500. Executat
din PAL melaminat cu gr. 18 mm
de calitate înaltă, cu rezistenţă
chimică la majoritatea agenţilor
chimici şi umezeală. Să prezinte
eficacitatea în timpul utilizării
detergenţilor, a dezinfectaţilor.
Dotat cu 6 polițe cu 4 uşi, corpul
bordurat cu cant ABS cu gr.0.5 mm
, iar faţadele cu cant ABS cu gr.2
mm, executat la utilaj i specializat.
Dotat cu picioare reglabile după
înălţime, vopsite în condiţii de
fabrică, culoarea kluminiu. Mînere
în forma de arc, culoarea nichel de
mărime medie, cu lacată cu 2 chei
Dimensiuni 450x500x650 mm.
Executat din PAL melamilat gr 18
mm bordurat cu cant ABS cu gr.2
mm, dotat cu 1sertar cu mecanizm
de glisare, glisere cu bile. Noptiera
dotată cu rotile mobile, primul
sertar cu lacată cu 2 chei, a doua
parte cu 2 polișe și o ușă
Dimensiuni 800x700x650 mm.
Executat din PAL melamilat gr 18
mm bordurat cu cant ABS cu gr.2
mm, dotat cu 3 sertare cu mecanizm
de glisare, glisere cu bile. Noptiera
dotată cu rotile mobile, primul
sertar cu lacată cu 2 chei.
Dimensiuni 450x500x650 mm.
Executat din PAL melamilat gr 18

1

Buc
.

17

Buc
.

4

Buc
.

6

Buc
.

4

Buc
.

46

Buc
.

PAL melaminat cu gr 18 mm.
Mînere în formă de arc, culoarea
nichel de mărime medie. Corpul
bordurat cu cant ABS cu gr. 0,5
mm, iar faţadele cu cant ABS cu gr.
2mm, executat la utilaj specializat.
Dotat cu picioare reglabile după
înălţime, vopsite în condiţii de
fabrică, culoarea aluminiu.
Dimensiunile 2200x950x500 mm.
Alcătuită din 2 secţii, una dotată cu
bară pentru haine, nichelată,
produsă în condiţii de fabrică, şi
una cu 5 poliţe, rezistente la
greutăţi. Executat din PAL
melaminat cu gr 18 mm. Mînere în
formă de arc, culoarea nichel de
mărime medie. Corpul bordurat cu
cant ABS cu gr. 0,5 mm, iar
faţadele cu cant ABS cu gr. 2mm,
executat la utilaj specializat. Dotat
cu picioare reglabile după înălţime,
vopsite în condiţii de fabrică,
culoarea aluminiu.
Dimensiuni 700x400x2000 mm.
Executat din PAL melaminat cu gr.
18 mm. Dotat cu 5 poliţe (2 poliţe
de jos sunt închise) Mînere în formă
de arc, culoarea nichel de mărime
medie. Corpul bordurat cu cant
ABS cu gr. 0,5 mm, iar faţadele cu
cant ABS cu gr.2 mm, executat la
utilaj specializat. Dotat cu picioare
reglabile după înălţime, vopsite în
condiţii de fabrică, culoarea
aluminiu.
Dimensiuni 800x450x500. Executat
din PAL melaminat cu gr. 18 mm
de calitate înaltă, cu rezistenţă
chimică la majoritatea agenţilor
chimici şi umezeală. Să prezinte
eficacitatea în timpul utilizării
detergenţilor, a dezinfectaţilor.
Dotat cu 6 polițe cu 4 uşi, corpul
bordurat cu cant ABS cu gr.0.5 mm
, iar faţadele cu cant ABS cu gr.2
mm, executat la utilaj i specializat.
Dotat cu picioare reglabile după
înălţime, vopsite în condiţii de
fabrică, culoarea kluminiu. Mînere
în forma de arc, culoarea nichel de
mărime medie, cu lacată cu 2 chei
Dimensiuni 450x500x650 mm.
Executat din PAL melamilat gr 18
mm bordurat cu cant ABS cu gr.2
mm, dotat cu 1sertar cu mecanizm
de glisare, glisere cu bile. Noptiera
dotată cu rotile mobile, primul
sertar cu lacată cu 2 chei, a doua
parte cu 2 polișe și o ușă
Dimensiuni 800x700x650 mm.
Executat din PAL melamilat gr 18
mm bordurat cu cant ABS cu gr.2
mm, dotat cu 3 sertare cu mecanizm
de glisare, glisere cu bile. Noptiera
dotată cu rotile mobile, primul
sertar cu lacată cu 2 chei.
Dimensiuni 450x500x650 mm.
Executat din PAL melamilat gr 18

1

Noptieră p/u
cîntar p/u
birou med.
de familie

Noptieră p/u
fizioterapie
cu roți și
două uși cu
polițe

1

1

Dulap p/u
păstrarea
medicament
elor p/u cab.
asistentei
superioare

Stilaj p/u
fișe
medicale
1

2.

Lotul II
Banchete
Banchetă p/u
coridor

Banchete p/u
birouri

2

mm bordurat cu cant ABS cu gr.2
mm, dotat cu 3 sertare cu mecanizm
de glisare, glisere cu bile. Noptiera
dotată cu rotile mobile, primul
sertar cu lacată cu 2 chei.
Dimensiuni 900x700x500 mm.
Executat din PAL melamilat gr 18
mm bordurat cu cant ABS cu gr.2
mm, dotat cu un sertar cu
mecanizm de glisare, glisere cu
bile, 2 uşi. Tumba dotata cu
picioare reglabile, primul sertar cu
lacată cu 2 chei.
Dimensiuni 700x650x500mm.
Executat din PAL melaminat cu gr.
18 mm. Corpul bordurat cu cant
ABS cu gr. 0,5 mm, iar faţadele cu
cant ABS cu gr. 2 mm, executat la
utilaj specializat. Dotat cu rotile
mobile cu fixare, 2 sertare cu
glisele cu bile şi uşa. Mîner în
formă de arc, culoarea nichel de
mărime medie.
Dimensiuni 600x450x500mm
.Executat din PAL melaminat cu gr
18 mm. Dotat cu 6 poliţe, 4 uşi.
Corpul bordurat cu cant ABS cu
gr.0.5 mm , iar faţadele cu cant
ABS cu gr. 2 mm, executat la utilaj
specializat. Dotat cu picioare
reglabile,după înălţime, cu lacată cu
2 chei. Mînere în formă de arc,
culoarea nichel de mărime medie.
Dimensiuni 2100x900x250mm.
Executat din PAL melaminat cu 18
mm, divizat în 4 părţi egale pe
vertical a cite 11 poliţe. Corpul
bordurat cu cant ABS cu gr.0,5
mm, executat la utilaj specializat.
Dotat cu picioare reglabile după
înălţime.

Pat pentru
proceduri
Paturi cu saltea

3

Buc
.

13

Buc
.

4

Buc
.

6

Buc
.

131125

Dimensiuni 1200x420x450 mm.
Corp executat din plăci aglomerate
din aşchii din lemn laminat, topul
tapiţat cu piele, cu şezutul moale.
Dimensiuni 1900x700x480 mm.
Executat din lemn cu picioare din
lemn vopsit în cîmp electrostatic în
condiţii de fabrică, tapiţat cu
poliuritan cu I gr.50 mm şi piele
artificială (partea de 380mm
reglabilă la diferite înălţimi) Topul
executat din PAL mejaminat cu gr.
18mm, bordurat cu cant ABS la
utilaj specializat.

57

Buc
.

21

Buc
.

Dimensiuni 1200x420x450 mm.
Corp executat din plăci aglomerate
din aşchii din lemn laminat, topul
tapiţat cu piele, cu şezutul moale.
Dimensiuni 1900x700x480 mm.
Executat din lemn cu picioare din
lemn vopsit în cîmp electrostatic în
condiţii de fabrică, tapiţat cu
poliuritan cu I gr.50 mm şi piele
artificială (partea de 380mm
reglabilă la diferite înălţimi) Topul
executat din PAL mejaminat cu gr.
18mm, bordurat cu cant ABS la
utilaj specializat.
29250

3910
00003

Lotul III
Paturi
3

5

mm bordurat cu cant ABS cu gr.2
mm, dotat cu 3 sertare cu mecanizm
de glisare, glisere cu bile. Noptiera
dotată cu rotile mobile, primul
sertar cu lacată cu 2 chei.
Dimensiuni 900x700x500 mm.
Executat din PAL melamilat gr 18
mm bordurat cu cant ABS cu gr.2
mm, dotat cu un sertar cu
mecanizm de glisare, glisere cu
bile, 2 uşi. Tumba dotata cu
picioare reglabile, primul sertar cu
lacată cu 2 chei.
Dimensiuni 700x650x500mm.
Executat din PAL melaminat cu gr.
18 mm. Corpul bordurat cu cant
ABS cu gr. 0,5 mm, iar faţadele cu
cant ABS cu gr. 2 mm, executat la
utilaj specializat. Dotat cu rotile
mobile cu fixare, 2 sertare cu
glisele cu bile şi uşa. Mîner în
formă de arc, culoarea nichel de
mărime medie.
Dimensiuni 600x450x500mm
.Executat din PAL melaminat cu gr
18 mm. Dotat cu 6 poliţe, 4 uşi.
Corpul bordurat cu cant ABS cu
gr.0.5 mm , iar faţadele cu cant
ABS cu gr. 2 mm, executat la utilaj
specializat. Dotat cu picioare
reglabile,după înălţime, cu lacată cu
2 chei. Mînere în formă de arc,
culoarea nichel de mărime medie.
Dimensiuni 2100x900x250mm.
Executat din PAL melaminat cu 18
mm, divizat în 4 părţi egale pe
vertical a cite 11 poliţe. Corpul
bordurat cu cant ABS cu gr.0,5
mm, executat la utilaj specializat.
Dotat cu picioare reglabile după
înălţime.

Dimensiuni 2000x700x500 mm. Executat
din carcas de lemn și inveliș moale de
dermatin
Dimensiuni 2000x800x500 mm. Executat
din carcas metalic cu ţeava pătrată 40x20mm
vopsit în cîmp electrostatic în condiţii de
fabrică, tapiţat cu poliuritan cu I gr.50 mm şi
piele artificială (partea de 380mm reglabilă
la diferite înălţimi) Topul executat din PAL
mejaminat cu gr. 18mm, bordurat cu cant
ABS la utilaj specializat. Saltea,

10

Buc
.

Buc
3 .

Dimensiuni 2000x700x500 mm. Executat
din carcas de lemn și inveliș moale de
dermatin
Dimensiuni 2000x800x500 mm. Executat
din carcas metalic cu ţeava pătrată 40x20mm
vopsit în cîmp electrostatic în condiţii de
fabrică, tapiţat cu poliuritan cu I gr.50 mm şi
piele artificială (partea de 380mm reglabilă
la diferite înălţimi) Topul executat din PAL
mejaminat cu gr. 18mm, bordurat cu cant
ABS la utilaj specializat. Saltea,

burete,densitatea 25-30kg/mc, cerșaf
pretecție bumbac, detașabil, lavabil;

burete,densitatea 25-30kg/mc, cerșaf
pretecție bumbac, detașabil, lavabil

Lotul IV
Accesorii
metalice

4

4

Cuiere pe
picior

Executat din metal cu 4 suporturi,
executat din ţeava rotunda vopsit în
cîmp electrostatic.

scara cu 2 trepte
pentru masa de
operatii
Lotul V Scaune

Schelet metalic cromat, 2 trepte acoperite cu
cauciuc striat Dimensiuni 500x450x550mm

Scaune p/u
birou

dimensiuni
1095x600mm,
Executată din carcas de metal ţeava
20x20 mm, grosime pereţi 2 mm,
vopsită cu vopsea static în cuptoare
speciale la temperaturi înalte, cu
şezut şi spetează capitonată (parolon
50 mm)cu piele artificială Eco,
placaj 10 mm, legătură dintre şezut
şi suportul de bază, nu mai puţin de
4 şuruburi.
Scaun simplu şi confortabil,
semimoale, adaptat pentru birou de
fizioterapie. Şezut şi spătar tapiţate
cu stofă. Dimensiuni estimative
lățime 45-50cm, adîncime 40-45cm,
inălțime 95cm, baza -4 picioare,
carcas și picioare de lemn, taperie
gri.
Scaun simplu şi confortabil, adaptat
pentru sălile de aşteptare. Şezut şi
spătar tapiţe cu piele artificială.
Cadru metalic negru.

5

Scaune cu
picioare de
lemn
5

Scaune cu
piele
artificială

5

16933,33

3910
00003
12

Buc

2 Buc

Executat din metal cu 4 suporturi,
executat din ţeava rotunda vopsit în
cîmp electrostatic.
Schelet metalic cromat, 2 trepte acoperite cu
cauciuc striat Dimensiuni 500x450x550mm
86375

3910
00003
198

Buc
.

5

Buc
.

51

Buc
.

dimensiuni
1095x600mm,
Executată din carcas de metal ţeava
20x20 mm, grosime pereţi 2 mm,
vopsită cu vopsea static în cuptoare
speciale la temperaturi înalte, cu
şezut şi spetează capitonată (parolon
50 mm)cu piele artificială Eco,
placaj 10 mm, legătură dintre şezut
şi suportul de bază, nu mai puţin de
4 şuruburi.
Scaun simplu şi confortabil,
semimoale, adaptat pentru birou de
fizioterapie. Şezut şi spătar tapiţate
cu stofă. Dimensiuni estimative
lățime 45-50cm, adîncime 40-45cm,
inălțime 95cm, baza -4 picioare,
carcas și picioare de lemn, taperie
gri.
Scaun simplu şi confortabil, adaptat
pentru sălile de aşteptare. Şezut şi
spătar tapiţe cu piele artificială.
Cadru metalic negru.

591891,7
0

Valoarea
estimativă
totală fără
TVA

9.
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru mai multe loturi;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 de zile de la comanda Cumpărătorului.
12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2022.
13. Contract de achiziție 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 legi sau al unor acte administrative (după caz):
nu
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a
criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează
informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
Denumirea documentului/cerinţelor
1 DUAE
2 Cerere de participare, conform anexei nr.7
3 Declarație privind valabilitatea ofertei, conform
4
5
6

anexei nr.8
Specificații tehnice, conform anexei nr. 22
Specificații de preț, conform anexei nr. 23
Garanția pentru ofertă va fi în valoare de 2% din
valoarea ofertei fără TVA

Cerinţe suplimentare

Obl.

Semnat electronic
Semnat electronic

Obligatoriu
Obligatoriu

Semnat electronic

Obligatoriu

Semnat electronic
Obligatoriu
Semnat electronic
Obligatoriu
Anexa nr. 9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer Obligatoriu
la contul autorității contractante confirmata prin aplicarea
semnăturii electronice a OE

Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o
bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3a
–
Formulare
pentru
depunerea
ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii
contractante,
conform
următoarelor
date
bancare:
Beneficiarul
plăţii: I.M.S.P.
ASOCIAŢIA
MEDICALĂ
TERITORIALĂ
RÎŞCANI
Denumirea
Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A.
fil.nr.12
Chisinau
Codul
fiscal: 1003600153212
IBAN: MD77VI000002251312105MDL
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr.
__________________________"
7
8
9
10

Ultimul raportul financiar
Lipsa datoriilor față de bugetul național

Semnat electronic
Semnat electronic

Lista fondatorilor sau extrasul din Registrul de Stat
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

copia, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul
de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident
va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de
înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

11 Declarație privind lista principalelor livrări

efectuate în ultimii 3 ani de activitate. Minim 3
Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
ani de experienţă specifică în prestarea serviciilor participantului
similare. Conform anexei nr.12
12 Certificat de conformitate a materiei prime, sau a
copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
bunului.
13 Mostre
La solicitare termen de 3 zile, obligatoriu.
14 Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din Oferta va fi însoțită de o declarție prin care se obligă să prezinte garanția
suma contractului.

15 Garanție pentru mobiler

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

bancară, în cazul încheierii contractului, pînă la semnarea acestuia.

Obligatoriu

Ofertantul va prezenta Declarațiie de garanție a mobilierului cu termen de
minim 24 luni pentru lotul 4 și 5 și minim 36 luni pentru loturile 1-3.

Obligatoriu

11. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică.
12. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația
electronică): nu se aplică.
13. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.
14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor solicitate.
15. 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%
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Nu se aplică
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA “RSAP
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA “RSAP
Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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”.
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.
Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.
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
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.
În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.
Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:
Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:
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
Se acceptă
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă

29. 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.
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