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Anexa nr.4
Date despre operatorul economic

1.

Denumirea Firmei INOXPLUS S.R.L.

2.

Adresa Firmei mun. Chișinău, str. Petricani, 17/3

3.

Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) mun. Chișinău, str. Rareș Petru, 36, 48

4.

Codul fiscal / IDNO 1011600039984

5.

Telefon de contact +37378262888

6.

E-mail tendere@inoxplus.md

7.

Tipul Firmei privat
privat, public, etc.

8.

Fondatorul Firmei și ultimul Patron Covalenco Dumitru

9.

Experiența în domeniu din 2011

10.

Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi

achitate plățile:
denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) ”Banca Comercială
Română Chișinău S.A.
c/b RNCBMD2X
cod IBAN MD87RN000000000222480329
11. Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu
anexarea copiei.
12.

Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic
□ olograf

Data 09/08/2022

Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. 21060947 din 09.08.2022
Nr. Cod Denumire
d/o CPV
Lot

2
3
4
Lot 1. Utilaj frigorific
Volumul camerei frigorifice100-110 lit.Volumul
congelarorului 10-15 lit.Compresor unul.Agent frigorific
Frigidere
R600A.Numărul de rafturi 1.Confecționarea rafturilor
casnice cu
1.1
sticlă-metal.Dezghețarea frigiderului automată.Dimensiuni
o cameră
ÎxLxA 80-90cm,55-65cm,55-65cm.Culoarea
albă.Garanția 24 luni
Ampiasarea congelatorului sus,controlul temperaturii
mecanică,capacotatea totală 230-260 lit.capacitatea
frigiderului 185-200 lit. Capacitatea congelatorului 45-55
Frigidere
lit.Dezghețarea ftigiderului automată,dezghețarea
casnice cu
congelatorului manuală,rafturi sticlă,numarul de rafturi 31.2
două
4,clas energetic A+,compresor 1(o bucată), capacitatea de
camere
congelare 2-4 kg/24h,nivel de zgomot 35-40 dB,ÎxLxA140-150cm,55-65cm,55-65cm,culoarea albă,garanția 24
luni.Agent frigorific R600A

39711130-9

39711130-9

1

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință

Preţ unitar
Preţ unitar Suma fără Suma cu
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant U/M Cantitatea (fără TVA),
(cu TVA), lei TVA, lei TVA, lei
lei
5
6
7
8
9
10
11
Volumul camerei frigorifice 92 lit.Volumul congelarorului
0 lit.Compresor unul.Agent frigorific R600A.Numărul de
rafturi 1.Confecționarea rafturilor sticlăbuc
metal.Dezghețarea frigiderului manuala.Dimensiuni
ÎxLxA 85cm,47,5cm,44,5cm.Culoarea albă.Garanția 24
luni
Ampiasarea congelatorului sus,controlul temperaturii
mecanică,capacotatea totală 268 lit.capacitatea frigiderului
184 lit. Capacitatea congelatorului 84 lit.Dezghețarea
ftigiderului manuala,dezghețarea congelatorului
manuală,rafturi sticlă,numarul de rafturi 4,clas energetic
buc
F/A+,compresor 1(o bucată), capacitatea de congelare 4
kg/24h,nivel de zgomot 40 dB,ÎxLxA170cm,59,5cm,54cm,culoarea albă,garanția 24 luni.Agent
frigorific R600A
TOTAL

2

2 816,67

3 380,00

5 633,33

Termen de
livrare
12

6 760,00
la solicitare,
în decurs de
15 zile din
data comenzii
pe parcursul
anului 2022

10

4 500,00

5 400,00

45 000,00 54 000,00

50 633,33 60 760,00

Începând cu anul 2022, noile etichete energetice ale UE vor fi
aplicate și în Republica Moldova

ACTUAL

Începând cu anul 2022, în sistemul de clasificare a etichetelor energetice se va utiliza o
clasificare, mai simplă, de la A la G, în locul clasificării de la A+++ la D. Acest nou sistem, după
standarde europene, se aplică următoarelor grupe de produse: frigidere, mașini de spălat vase,
mașini de spălat, televizoare, becuri și lămpi. Un proiect de Hotărâre de Guvern a fost aprobat
de Cabinetul de miniștri.
Informația de pe Etichetele energetice clasifică aparatura de uz casnic pe o scară de la A la G, în
funcție de cantitatea de energie consumată. Acest lucru îi ajută pe consumatori să economisească
bani alegând produse care consumă mai puțină energie. Spre exemplu, aparatele din clasa A
(culoarea verde) au cel mai mic consum de energie, fiind eficiente din punct de vedere energetic, iar
aparatele din clasa G (culoarea roșie) au cel mai mare consum energie.
Importatorii și distribuitorii de aparatele de uz casnic menționate, vor fi în drept să plaseze pe piață
produse dotate cu etichete energetice de format nou, evitând astfel sancționarea de către Agenția
pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței pentru necorespunderea acestora cu
cerințele regulamentelor naționale.
Agenția pentru Eficiență Energetică, autoritate administrativă din subordinea ministerului, urmează să
organizeze campanii de informare privind noile cerințe de etichetare energetică atât pentru
consumatori, cât și pentru distribuitorii și furnizorii de produse cu impact energetic, care vor fi încurajați
să aplice etichetele energetice de format nou.

„INOXPLUS” SRL
mun. Chișinău, str. Petricani 17/3
Tel: 022 317 318
fax: 022 317 008;
www.inoxplus.md

c/f 1011600039984 / TVA 0607844
BC Moldindconbank SA, fil. Kiev
c/d MD12ML000000002251536273
Cod Banc: MOLDMD2X336

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

DECLARAȚIE PRIVIND GARANȚIE

Prin prezentul act, compania Inoxplus SRL declară pe propria răspundere ca
termenul de garanție propus este de 24 luni cu condiția respectării pașaportului tehnic.
Termenul de garanție începe din data primirii echipamentului (data facturii/actului
de predare-primire) și va fi supus respectării normelor de folosire a utilajului in
conformitate cu documentația si instrucțiunile de folosire ce vor însoți bunurile.
Evaluarea funcționalității acestora se va face prin participațiune in comun a unei
comisii constituite din Vânzător si Comparator, ce tine de depistarea eventualelor
circumstanțe care au dus la întreruperea funcționarii corespunzătoare, acestea vor fi
elucidate la fel in urma unui efort in comun, la sediul Beneficiarului, prin prezenta unui
expert, la necesitate.
Defecțiunile in condiții de garanție tehnica vor fi eliminate la fata locului, sau la
sediul Furnizorului, in termeni prestabiliți prin clauze contractuale.
Defectele parvenite in urma utilizării necorespunzătoare a echipamentului, ori a
întrebuințării de către personalul necalificat si/sau neinstruit din partea Beneficiarului –
vor duce la anularea termenului de garanție, iar costul remediilor de buna funcțiune a
utilajului vor fi purtate in întregime de Comparator, inclusiv cheltuieli de transport si
intervenție a echipei de deservire/reparație.

Cu respect,
Directorul General Inoxplus SRL
Dumitru Covalenco

www.inoxplus.md | tel: 022 317 318, fax: 022 317 008 | e-mail: office@inoxplus.md
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Prezenta dесlаrа}iе de conformitate este еmisЭ ре rёsрuпdеrеа ехсlusiчё а produc5torului,
Vestel Beyaz Esya ýап. Tic. A.S.
sеmпаtё вепtrц 9iTn пumеlе:
Tumble Dryer Рlапt, Оrgапizе Sanayi Bolgesi; 45030 Manisa; Turcia.
{dепчmirеа

Produsul (tip,
model):
tProduф,(model{s}}

аdrеsа producЁtorului}

Frigidere, frigidere-congelatoare mаrса comercialЁ "HElNNER", modele:
хY23зz, хY26зz, xY345z, XY4ýOZ, ж4552, XY456z, XY555z, хY2зOlz, xY26a17,
)ff2801z, )ff3451z, XY4561Z, хY283Z, XY374MZ, хYз74Е хYз84ц ж236мz,
XY252MZ, ж266м4 хl277мz, хY278мz, xY286Mz, ж384Mz, xY374LMz,
Ж45ЗМZ, XY346MZ, Ж457MZ, Ж1747'; unde (Х, Y, Z) rерrеziпtЁ - 0-9, Д-7, a-z, "-" sau
spaliu liber, саrе rерrеziпtё variantele modelului. FаЬriсаrе iп sеriе.
сопfgrmitаtе сц Legea пr. 235 din ]. decembrie 2011 privind activitёtile de acreditare
gi de еrrаlчаrе а сепfогrпitýtii, dес}ага!iа de conforrnitate atestý faptttt еЁ рrоdчst"tt
indeplinegte сеriп!еlе esen}iale de securitate menlionate ?п:
Dec|aratia de idantificare пr. doi02210879 din 11,о5.2о21, eliberatЁ de Рrоdчсйtоr.
Certificate СВ Test: Nr.Nr DЕ ?-азL?g4, DE 2-031295 din 08,04.2021, eliberate de TUV
Rheinland LGA Products GmbH, Gеrmапiа. Raport de iпсеrсЁri: Nr. TR2l7X66 001 din
а7.Q4.аs2]. eliherate de ТЦV Rheinland Цlчslаrаrая ýtапdаrtlаr Sertifikasyan ve
Denetim А.ý.,Тчrсiа.
Ce*ificat Nr. EC2017-09_R0.8 din 16.О4.2021, еliЬеrаt de Vestel Elektronics Соrр,
Тurсiа. Rароrt de ТпсеrсЁгi: Nr. FА17026З057_R0.6 din 16.04.202],, eliberat de VESTEL

Obiectul
dесtаrаfiеi:
{Воsе

9i

Тп

af

Dесlаrаtiоп)

ELEKTRONlK A.S. ЕМс ЦВоRАТоRY, Turcia.

Aceastё declaralie пч рuпе ?п реriсоl viala 9i sinitatea conýumatorilor, пu
рrоduсе impact аsuрrа mediului iпсопjurЁtоr 5i este iп conformitate сu
urmёtоаrеlе rеglеmепtЁri tehnice gi standarde:
7. Rеglеmепtаrеа tehnica Nr. 745 din 26.70.2075,,Рuпеrеа lo dispazilie ре рiаld а

ýtапdаrdе
relevante:
tApplied
Standards)

есhiраmепtеlоr еlесtriсе destinate чtilizёriiifп саdrчl апаr апumitе limite de tепsiчпе"
tra пs рu пе D i rectiva 2О14/3 5/U Е.

ýм ýR ЕN 60335-1:2в14lАс:2014 sM ЕN 60335-2-24:,2о!6
2. Reglemeпtarea tehfticй Nr. 887 diп 29.70.2а75 ,,Compatibilitatea
electramagneticd а echipamentelaf traпspu пе Directiva ZаU/ЗO/UЕ.
SM ЕN 55014-1:2017, ýМ ЕN 55014-2:2016,
ýМ ЕN lEC 61000-3-2:2019, ýМ ЕlЧ S1O0tr3-3:2014l.A1:2020
ýМ ýR ЕIЧ ý1O{Nl4-2:2В13, ýМ ýR ЕN 61ЦШ}-4-3z2OLЗ, ýМ SR ЕN 61000-4{:2014,
ýМ ЕN 610{Х}4-5:2014 SM ЕIЧ ýlfrN}-4-6:2015, ýМ ýR ЕN 61000-4-11:2013
Рriп рrеzепtа Declarim сЭ datele furnizate Тп raportul de ?псеrсЁri асорегЁ
inclusiv intreaga gruрё de produse аýа cum acestea sunt similare prin
сопstruфiе, diferen}ele fiind рriп aspectele de dizain.

lnforma;ii
suplimentare:
{Suррlеrпепtаry
information}

Reprezentantul

autorizat:

"AV Electronic" ý.R.L.

MD-2001, mчп. СhigiпЁu, Bd. ýtefan

Sfrnt, З

Chi5inЁu, Data: 24.12 .ZO21
VаlаЬil: 23.L2.2OZZ
L. ý.

MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY
OF AGRICULTURE,
REGIONAL DEVELOPMENT AND
ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC
OF MOLDOVA

AGENŢIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005, mun.Chişinău, str. Albișoara, 38
Tel.: (022) 820-770, email: am@mediu.gov.md

CONFIRMARE
privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)
În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și
electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din
Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din
Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare
MD2021-3-EEE-007
pentru INOXPLUS SRL, IDNO: 1011600039984, cu adresa juridică: mun.
Chişinău, str. Rareş Petru, 36, ap.(of.) 48.
Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 16.03.2021 pînă la
data de 16.03.2024.
Director
Veaceslav DERMENJI

