ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de mică valoare
[Formatul documentului nu va fi modificat]
1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Cultură a Primariei Mun.Chișinău , MD2012
2. IDNO: 1007601010585
3. Tip procedură achiziție: contract de mică valoare
4. Obiectul achiziției: Achiziționarea ușilor de birou la Scoala de Muzică Maria Bieșu
5. Cod CPV : 44221200-7
6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării :
Achiziționarea ușilor de birou la Scoala de Muzică Maria Bieșu
[obiectul achiziţiei]
conform necesităţilor

Directia Cultura a Primariei Mun.Chisinau
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din: Banca Ministerul
Finanţelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X
[sursa banilor publici]
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura
de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii

Nr.
d/o

Cod CPV

44221200-7
1.

Denumirea
bunurilo/serviciilor/lucrărilor
solicitate

Unitatea
de măsură

Achiziționarea ușilor de birou la
Scoala de Muzică Maria Bieșu

Bucată

Cantitatea

Specificarea
tehnică deplină
solicitată,
Standarte de
referință

Conform
Anexei nr.1

Conform
Anexei nr.1

Criterii și documentele/cerințele de calificare/selecție includ următoarele:
Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerințelor

Cerințe suplimentare
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii – copie
confirmată prin aplicarea semnăturii elctronice
participantului.

Obl.

1

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile
legale din ţara în care ofertantul este stabilit.

2

Specificații tehnice și de preț

3

Certificat de atribuire a contului bancar.

4

Certificat de atribuire a TVA.

copie - confirmată prin aplicarea semnăturii elctronice
participantului

Da

5

Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante și rapoate de incercări.

copie - confirmată prin aplicarea semnăturii elctronice
participantului

Da

original - confirmat prin aplicarea semnăturii elctronice
participantului.
copie - confirmată prin aplicarea semnăturii elctronice
participantului

1

Da
Da
Da

6

Prezentarea de dovezi privind perioada și condițiile de garanție pentru
bunurile livrate

7

Declarația privind experiența similară

8
9

Declarația privind deținerea utilajului si tehnicii specializate necesare
pentru executarea lucrărilor
Declarația privind transportarea, ușilor si demontarea ușilor existente
din contul agentului economic

copie - confirmat prin aplicarea semnăturii elctronice
participantului
original - confirmat prin aplicarea semnăturii elctronice
participantului.
original - confirmată prin aplicarea semnăturii elctronice
participantului
original - confirmată prin aplicarea semnăturii elctronice

Da
Da
Da
Da

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea
contractantă la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Direția Cultură a Mun.Chișinău
a)Adresa: municipiul Chişinău, str. Bucuresti , 68
b) Tel: 067604022 / 022245562

c)
d)

E-mail: dima_popa@bk.ru;
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Popa Dumitru- Specialist Principal;

8.Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura
elctronica a persoanei responsabile.
9. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP.____
- pe: [data] indicată în SIA RSAP.____________
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
10.Criteriul de atribuire este: corespunderea cerințelor tehnici solicitate , termenul de executie a lucarilor cel mai scurt și
cel mai avantajos preț raport calitate.
11.Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
12. Termen de achitare a serviciilor : pina la 90 zile de la semnarea Facturii Fiscale insotite de „Act de îndeplinire a
lucrarilor”
13. Termeni și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați : din contul operatorului economic la solicitarea
autoritații contractante , în termen de 5 zile din data semnării comenzii
14.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 175 000, 00
Președintele grupului de lucru:

Valentina Volontir

Ex.Popa Dumitru
Tel. 067604022
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L.Ş

Anexa 1

Specificația
Tehnică și financiară privind construcțiile din PVC
Pentru necesitățile Direcției Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
28
29
30
31

Denumirea bunurilor
Frunza ușii
Cadrul ramei ușii este furniruit
Placaj de placaj 70/15 alb emal
Portal din placaj
Balama tip fluture 4*3*2.5-2bb (100x79) SN
Zăvor pentru fixare WC SCT-M96*50 PL SN
Încuietoare mortasă SKT-M85*50-C PL SN
Clanta Z-P-1101 SN/WH
Tampon cilindru ЕТ-11 SN/NP
Uși ordinare profil fereastră
Uși ordinare profil lat
Uși duble profil fereastră
Uși duble profil lat
Uși Aluminiu fără barieră termică
Uși Aluminiu cu barieră termică
Tampon cilindru WC-11 SN/NP
Cilindru mecanic C-am-70 кл-кл 70ммю zinc.alloy
Praguri
Montare uși
Demontare uși
Montare glafuri
Preț transport

Dimensiuni
Volum

Unitatea de
masură

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m2
ml
ml
ml
set
buc
buc
buc
buc
m2
m2
m2
m2
m2
m2
buc
buc
buc
m2
m2
ml
km

Preț lei fără TVA

Preț lei inclusiv
TVA

Specificația tehnică deplină, standarte de referință
Lucrările de inlocuire a ușilor se va efectua conform caietului de sarcini :.
Grosimea minimă recomandată a pereților trebuie să fie de Clasa A , și anume :
-grosimea fețelor văzute din perimitul profilului de la interior și exterior ≥ 2,8 mm
- grosimea fețelor structurale (prin intermediu căreea trec elemente de ancorare ale rămii ) ≥ 2,5 mm
- grosimea pereților interior de separare ≥ 2,0 mm. Cauciucul de etanșare separat de profilul.
- nivelul de rezitenta la sunet minim Rw=42db, in urma rapoate de incercări.
Toate ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere .
Cantitate conform deviziului de cheltuieli.
Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, inclusiv în caietul de sarcini, urmînd a fi supuse periodic la diverse testari sau
verificări la solicitarea beneficiarului.
Ușile trebuie să fie etanș la fum și antiincediare sau combinate , confirmre prin certificat iso 9001:2015 eliberat de producător
Antreprenorul va asigura la solicitare, forță de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor .
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