Anexa nr. 2
la Documentația standard nr._115_
din “__15__” __09__ 2021__

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de mică valoare
privind achiziționarea : Achiziționarea de jaluzele pentru Direcția Cultură a Primariei Mun.Chișinău și
a instituțiilor din subordine
prin procedura de achiziție CMV
Cod CPV: 39515400-9

1. Denumirea autorității contractante: Directia Cultura a Primariei Mun.Chisinau , MD-2012
2. IDNO: 1007601010585
3.

Adresa mun.Chișinău , str.București 68

4. Numărul de telefon/fax: 067604022 / 022245562
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: dima_popa@bk.ru;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/ serviciilor

Unitate
a de
măsură

Canti
tatea

Bucată

1

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde
de referință

Valoarea
estimată

Lotul 1

1

39515400-9

Achiziționarea de
jaluzele pentru
Direcția Cultură a
Primariei
Mun.Chișinău și a
instituțiilor din
subordine

Conform Anexei

198 000

6.
7. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta):
1) Pentru un singur lot; V
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________
8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 20.06.2022

10. Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2022
11. 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.
d/o

Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

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

copie - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

2

Certificat de atribuire a contului bancar

original - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

3

Certificat de atribuire a TVA.

copie - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

4

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

copie - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

5

Oferta specificatiilor de pret

original - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului,
Formularul F.4.2

Obligatoriu

Oferta specificatiilor tehnice

original - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului
Formularul F.4.1

Obligatoriu

DUAE

original - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

Oferta

original - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

6

Formularul F3.1
7

10
11

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

original - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului

Declarația privind experiența similară
minim 3 ani
Declarația privind transportarea și
demontarea jaluzelelor existente din
contul agentului economic

original - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului
original - confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

12. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% ( conform formularului F3.2. emisă de o banca
comerciala). Originalul va fi prezentat la sediul autorității dupa deschiderea ofertelor.
13. Garanția de bună execuție a contractului emisă de o banca comerciala, cuantumul 5%.
Originalul va fi prezentat la sediul autorității dupa desemnarea cîstigatorului concursului.
14. Ofertele se prezintă în valuta MDL
Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea parametrilor tehnici solicitați
,prețul cel mai scăzut și documentele/cerințele de calificare/selectie sa corespunda cerintelor

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP.
pe: [data] indicată în SIA RSAP.

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
19. 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.
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
21. 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
22. 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
+
Sistemul de comenzi electronice
+
Facturarea electronică
+
Plățile electronice
+
23. Alte informații relevante:
Lucrările de instalare a jaluzelelor se va efectua conform caietului de sarcini :.
Tipurile de jaluzele de calitate recomandată trebuie să fie de Clasa Superioara , și anume :
- materialele textile de tipul “black-out”, care blochează pînă la 90% din fluxul de lumină din exterior,
- detaliile din aluminiu nu se deformează cu timpul, precum și din cauza temperaturilor înalte.
- mecanismele de deschidere și inchidere a jaluzelelor trebuie sa fie de calitate superioara cu termen de exploatare extins.
- lănțișorul de manevrare, la ridicarea și coborîrea roletelor textile trebuie să fie echipat cu o greutate specială, înăuntrul
căreia se află o pondere metalică, ceea ce ajută lănțișor de manevrare să arate mai estetic.
- modul de fixare va fi pe magneti dupa caz
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.
Antreprenorul va asigura la solicitare, forță de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea,
măsurarea și testarea lucrărilor .

Conducătorul grupului de lucru: _________________________ VOLONTIR Valentina .

Anexa 1

Specificația

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Denumirea bunurilor
Jaluzele orizontale din aluminiu 16 microni
Jaluzele orizontale din aluminiu 18 microni
Jaluzele orizontale din aluminiu 21 microni
Jaluzele orizontale din lemn / bambus
Rulou / Zi-noapte
Fotojaluzele
Plisate
Perdele romane
Jaluzele cu telecomanda
Jaluzele pentru mansarda
Jaluzele verticale textile bumbac
Jaluzele verticale textile in
Jaluzele verticale textile poliester
Jaluzele verticale breeze
Jaluzele verticale multifacturate
Demontare jaluzele existente de orice tip
Montare jaluzelelor de orice tip
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

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
km

Preț lei fără TVA

Preț lei inclusiv
TVA

