ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Mașină de spălat rufe și tigaie electrică de 70 litri

Achiziție cu costuri mici
Denumirea autorității contractante: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu
dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO: 1007601000883
Adresa: com. Bădiceni rnul Soroca
Numărul de telefon/fax: 023041223/ 023041523
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cp.badiceni@anas.md
prin procedura de achiziție

1.
2.
3.

4.
5. 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
6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri
/servicii/lucrări:
Nr.
d/o

Cod CPV

3971320
0-5

1

1

3971320
0-5

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucră
rilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitat
ea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referință

Lotul 1 Mașină de spălat
Mașină semiautomată
buc
Mașină nouă (nerestaurată),
profesională de spălat
semiautomată profesională de
rufe
spălat rufe, cu capacitatea de
încărcare nu mai mică de 25
kg; volumul tamburului 240 l;
diametrul tamburului 750 mm;
viteza de rotație 490-690
rotații/min.; viteza de spălare
42 rotații/min.; G-factor 100200 G; puterea motorului 2,2
kW, puterea elementelor de
1
încălzire 13 kW; alimentarea
cu apă 3/4” ; diametrul de
scurgere la evacuare 76 mm;
masa netă/brută 330/355 kg.
Corpul, interiorul și exteriorul
tamburului din oțel inoxidabil.
Utilizare simplă, 4-30
programe de spălare de la
intens pînă la spălare delicată.
Sigură și trainică.
Lotul 2 Tigaie electrică
Tigaie cu volumul nu mai mic
de 70 litri, cu o reglare lină a
Tigaie electrică 70 l
buc
1
temperaturii suprafeței de
prăjire în intervalul +20
+2700C. Încălzirea se

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

154250,00

36000,00

realizează prin elemente de
încălzire, care distribuie
uniform căldura pe suprafața
vasului. Fundul de 10 mm
grosime al bolului menține
căldura în siguranță în modul
de gătit. Tigaia este echipată cu
un mecanism de ridicare și
coborîre a bolului, care asigură
golirea și întreținerea
convenabilă a tigaiei. Capacul
previne pierderile de căldură și
se blochează în orice poziție.
Tigaia are picioare reglabilă pe
înălțime.
Consumul nominal de putere
12 kW; tensiunea nominală
400 V; număr de elemente de
încălzire 3 buc.; timpul de
încălzire a tigăii la 2300C e 15
min.; domeniul de control al
temperaturii +200C +2700C ;
capacitatea nominală a bolului
40 dm3; suprafața fundului
bolului 0,47 m2; dimensiunile
interioare ale vasului pentru
tigaie 754x622x197 mm;
dimensiunile totale ale tigăii
840x1045x940 mm; greutatea
140 kg.
Valoarea estimativă totală

190250,00

7. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta):
1) Pentru un singur lot;
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
9. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Centrul de plasament temporar pentru
persoane cu dizabilitati (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca. Livrarea cu transportul vînzătorului pînă la
depozitul instituției. Termenul de livrare pînă la 15 noiembrie 2021.
10. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 2021
11. 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):
Nr.
d/o

1
2
3

Descrierea criteriului/cerinței

Oferta de preț
Specificațiile tehnice
DUAE

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Completată și semnată electronic
de către participant.
Completate și semnate electronic
de către participant.
Completat și semnat electronic de

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

4
5
6

Certificat de înregistrare /
Decizie/Extras
Rechizite bancare
Certificate de conformitate sau alte
certificate care confirmă calitatea
bunurilor

către participant.
Semnat electronic de către
participant
Semnat electronic de către
participant
Semnate și ștampilate de către
participant

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA
13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP (MTender)
- pe: [data] Conform SIA RSAP (MTender)
14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
16. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (MTender)
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
17. 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”.
18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat (română)
19. 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
20. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.09.2021

Conducătorul grupului de lucru: Ion GULICA

_________________

