ANUNȚ DE PARTICIPARE
Procurarea mobilierului școlar pentru I.P.L/T Alexandru cel Bun din or.Rezina
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP
1.Denumirea autorității contractante: I.P.L/T Alexandru cel Bun din or.Rezina
2.IDNO: 1014620008323
3.Adresa: or.Rezina,str.1 MAI 11/1
4.Numărul de telefon/fax: 0254 21780;0254 24542
5.Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: alexcelbun1@gmail.com
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
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 aplica.

N

Cod CPV

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:

Denumirea
bunurilor

Uni
t.
de
mă
sur
ă

Cantitate

Specificarea tehnică deplină solicitată

1.1

39113600-3

Lot. 1 Banci scolare

Set bancă
individuală cu
scaun cu
înălțime
ajustabilă

buc

60

Bancă reglabilă pe înălţime. Dimensiuni:
700(mm)*500(mm) *H640/750 (mm). Structura: profil
din oţel formă ovală, grosimea peretelui min. 1,5 mm,
îmbinate prin sudură în mediu argon, vopsită
electrostatic. Elementele curbate, fara urme de cute.
Mecanism de reglare a inaltimii bancii, realizat prin
imbinarea a doua tevi din otel profil oval cu dimesiunile
de 60*30 (mm) respective 50*20(mm) (+/- 2mm).
Imbinarea tevilor realizata printr-o garnitura din PVC.
Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele
captusite cu garnituri din PVC montate rigid. Una din
garnituri a fiecarei talpi dotata cu piciorus cu filet,
pentru compensarea denivelarilor pardoselei. Blatul:
realizat din MDF min 18mm, colţuri rotunjite. Bordura
blatului si nisa pentru richizite scolare, formata prin
injectare de PU (poliuretan), prin metoda de vacuumare
in matrice (cant ABS nu se accepta). Dotari: banca sa fie
dotata cu poliţă/sertar din plasă metalică sub blatul
bancii, prins rigid de picoarle acesteia si formind o nisa
cu inaltime 13-16cm. Partile laterale ale bancii sa fie
dotate cu cite un cuier rezistent. Culoarea blatului:
textura lem nuanta bej. Culoare structură: gri. Scaun
ajustabil pe inaltime: Dimensiuni: 375(mm)*375(mm);
H380/460(mm); Structura: teava din oţel cu profil oval,
grosimea peretelui min1,5 mm, imbinate prin sudură
argonica, vopsit electrostatic. Mecanism de reglare a
inaltimii scaunului, realizat prin imbinarea a doua tevi
din otel profil oval cu dimesiunile de 60*30 (mm)

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

respective 50*20(mm) (+/- 2mm). Tălpile picioarelor din
teava profil oval, cu capetele captusite cu garnituri din
PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecarei talpi
dotata cu piciorus cu filet, pentru compensarea
denivelarilor pardoselei. Spatar şi şezut din lemn
stratificat de densitate inalta pentru utilizare intensivă,
formate ergonomic, curbate sub formele anatomice.
Culoare pentru lemnul stratificat: textura lem nuanta bej.
Culoare structură metal – gri.

1.2

39181000-4

Set bancă
individuală cu
scaun cu
înălțime
ajustabilă

buc

120

Bancă reglabilă pe înălţime. Dimensiuni:
700(mm)*500(mm) *H640/750 (mm). Structura: profil
din oţel formă ovală, grosimea peretelui min. 1,5 mm,
îmbinate prin sudură în mediu argon, vopsită
electrostatic. Elementele curbate, fara urme de cute.
Mecanism de reglare a inaltimii bancii, realizat prin
imbinarea a doua tevi din otel profil oval cu dimesiunile
de 60*30 (mm) respective 50*20(mm) (+/- 2mm).
Imbinarea tevilor realizata printr-o garnitura din PVC.
Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele
captusite cu garnituri din PVC montate rigid. Una din
garnituri a fiecarei talpi dotata cu piciorus cu filet,
pentru compensarea denivelarilor pardoselei. Blatul:
realizat din MDF min 18mm, colţuri rotunjite. Bordura
blatului si nisa pentru richizite scolare, formata prin
injectare de PU (poliuretan), prin metoda de vacuumare
in matrice (cant ABS nu se accepta). Dotari: banca sa fie
dotata cu poliţă/sertar din plasă metalică sub blatul
bancii, prins rigid de picoarle acesteia si formind o nisa
cu inaltime 13-16cm. Partile laterale ale bancii sa fie
dotate cu cite un cuier rezistent. Culoarea blatului:
textura lem nuanta bej. Culoare structură: gri. Scaun
ajustabil pe inaltime: Dimensiuni: 375(mm)*375(mm);
H380/460(mm); Structura: teava din oţel cu profil oval,
grosimea peretelui min1,5 mm, imbinate prin sudură
argonica, vopsit electrostatic. Mecanism de reglare a
inaltimii scaunului, realizat prin imbinarea a doua tevi
din otel profil oval cu dimesiunile de 60*30 (mm)
respective 50*20(mm) (+/- 2mm). Tălpile picioarelor din
teava profil oval, cu capetele captusite cu garnituri din
PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecarei talpi
dotata cu piciorus cu filet, pentru compensarea
denivelarilor pardoselei. Spatar şi şezut din lemn
stratificat de densitate inalta pentru utilizare intensivă,
formate ergonomic, curbate sub formele anatomice.
Culoare pentru lemnul stratificat: textura lem nuanta bej.
Culoare structură metal – gri.
Lot 1. Total estimat fără TVA

2.1

39113300-0

Lot 2. Scaune

Bancheta cu
trei locuri

buc

20

Stil: modern
Material cadru/picioare: metal cromat
Material fabricație: metal/ placaj/ spumă
poliuretanică/piele ecologică
Lungime: 140 cm
Lungime șezut: 135 cm
Adâncime șezut: 49 cm
Înățime șezut: 45 cm
Greutate maximală admisă: 360 kg

324000.00

Lot 2. Total estimat fără TVA
TOTAL estimat -

40000.00
364000.00

9.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot - da;
2) Pentru mai multe loturi - da;
3) Pentru toate loturile - da;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___-.
10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua pe adresa benefeciarului,
timp de 45 de zile din data semnării contractului
12.Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor
programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14.Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor
acte administrative (după caz): nu se aplică
15.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):
Denumirea
Nr.
Cerinţe suplimentare
Obl.
documentului/cerinţelor
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Formularul standart al
Documentului Unic de Achizitii
European

DUAE-confirmat prin semnatura electronica a
participantului

Obligatoriu

Oferta

Formularul ofertei conform (F 3.1) confirmat prin
semnatura electronica a participantului

Obligatoriu

Specificatiile tehnice (F 4.1)
propunerea tehnica

Formularul F 4.1 confirmat prin semnatura
electronica a participantului

Obligatoriu

Specificatiile de pret (F 4.2)

Formularul F 4.2 confirmat prin semnatura
electronica a participantului

Obligatoriu

Certificat/Decizie de inregistrare a Copia originalului confirmat prin semnatura electronica Obligatoriu
intreprinderii/extras din Registrul a participantului
de Stat al persoanelor juridice
Certificat privind lipsa sau
existenta datoriilor la Bugetul
Public National

confirmat prin semnatura electronica a participantului Obligatoriu

DECLARAŢIE privind

confirmat prin semnatura electronica a participantului Obligatoriu

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.
APROBAT prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020
8.

Garanția bunurilor

9.

Termenul de garanție a mobilierului va fi de min 24 luni
din momentul instalării, original – confirmat prin
semnătura electronica a participantului

Certificat de conformitate ce
copie confirmată prin semnătura electronica a
confirmă calitatea
Participantului;
bunurilor/serviciilor oferite eliberat
de Organismul Național de verificare
Moldova Standart

10. Certificat de atribuire a contului

bancar

Obligatoriu

Obligatoriu

confirmat prin semnatura electronica a participantului Obligatoriu

11. Declaratia

privind asigurarea Original semnat electronic de agentul economic.
livrarii,descarcarii
si
instalarii(ansamblarii)bunurilor la
sediul indicat de catrea beneficiar

Obligatoriu

16.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate),
după caz: nu se aplică
17.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru,
sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație deschisă în cadrul procedurii în SIA RSAP.In
cazul licitatiei deschise se va utiliza 3 runde cu pasul minim pina la 1% pentru fiecare runda.
18.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prezentarea documentelor obligatorii și
corespunderea ofertelor cu specificațiile tehnice și de calitate raportate la cel mai scăzut preț
20.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%

nu se aplică
21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: informatie o găsiti in SIA RSAP

-

pe: informatie o găsiti in SIA RSAP

22.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23.Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24.Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
-

Ofertele intirziate vor fi respinse.

25.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”.
26.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
27.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

Proiectul Reforma Învățămîntului din Moldova
28.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
29.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
30.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu
32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 24.09.2021
33.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
Da
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Da
plățile electronice
Da
34.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
35.Alte informatii relevante:

Conducătorul grupului de lucru:

Rusu Alexandra

Digitally signed by Rusu Alexandra
Date: 2021.09.24 14:22:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
L.Ș.
Location: Moldova

