ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Mobilier
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație publică
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IP Liceul Teoretic Alecu Russo
2. IDNO: 1012620010209
3. Adresa: s.Cojușna str Mihai Viteazul nr 38
4. Numărul de telefon/fax: 0(237)43-299,

Digitally signed by Donoagă Daniela
Date: 2021.07.19 15:12:55 EEST
MoldSign Signature
0(237)43-361,Reason:
Location: Moldova

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: liceu.cojusna@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): Instituție Publică de Învățământ
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:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilo
r/lucrărilor
solicitate

Unit
atea
de
măs
ură(
buc)

Cant
itate
a

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință

Dulap modular Model 1
900x500x2200
Pal-melaminat Gri sidefat;
Toate marginele vor fi căntuite cu cant de 0.5
mm, inclusiv si corpul mobilierului;
Mînerele crom –inox;
Balamale cu sistem de amortizare;
Picioarele din mase plstice cu reglaj pe inaltime,
diametrul de 50 mm;
Lacate pentru usi din PAL
Produs în condiții de uzină/fabrică.
Dulap modular Model 2A, 2B 900x500x2200
Pal-melaminat Gri sidefat,
Toate marginele vor fi căntuite cu cant de 0.5
mm ,inclusiv si corpul mobilierului;
Mânerele crom –inox;
Balamale cu sistem de amortizare;
Picioarele din mase plastice cu reglaj pe
inaltime, diametrul de 50 mm;
Lacate pentru usi din PAL
Produs în condiții de uzină/fabrică.
Dulap modular Model 3
900x400x1250
Pal-melaminat Gri sidefat;
Toate marginele vor fi căntuite cu cant de 0.5
mm, inclusiv si corpul mobilierului;
Mânerele crom –inox;
Balamale cu sistem de amortizare;
Picioarele din mase plastice cu reglaj pe
inaltime, diametrul de 50 mm;
Lacate pentru usi din PAL
Produs în condiții de uzină/fabric
Biblioteca
10500x250x1976
Pal-melaminat Gri sidefat;

1

39100000-3

Dulap modular
Model 1

Buc
.

25

2

39100000-3

Dulap modular
Model 2

Buc
.

34

3

39100000-3

Dulap modular
Model 3

Buc
.

13

39100000-3

Biblioteca

Buc
.

1

4

Valoarea
estimate pe
unitate
(se va indica
pentru
fiecare lot în
parte)

5

39100000-3

Blat bucatarie

Buc
.

3

6

39100000-3

Set
Masa/Scaun
reglabil

Set.

170

7

39100000-3

Masa
transformer
rotunda 5
sectiuni pentru
CREI

Toate marginele vor fi căntuite cu cant de
0.5 mm ,inclusiv și corpul mobilierului;
Picioarele din mase plastice cu reglaj pe
inaltime, diametrul de 50 mm;
Produs în condiții de uzină/fabrică
Blat bucatarie
Blat 38mm
Blaturile de lucru realizate cu
tehnologia postforming
Produs în condiții de uzină/fabrică
Set individual cu înălțimea ajustabilă
Banca reglabilă – 170buc.
Dimesiunea băncii-700x500 mm
Înălțimea reglabilă – 670x790mm
Structura: profil de 50x30x1,5 mm otel , îmbinat
prin sudură în câmp protector de argon, vopsit
în câmp electrostatic. Picioarele structurii
trebuie sa fie prevăzute cu tălpi din PVC fixate
de structură cu posibilitatea de reglare pe
înălțime pentru a prelua eventualele denivelări
ale parsodelii.
Dopuri antiderapante, de cauciuc, care sa
protejeze pardoseala.
Compartiment depozitare: executat din tablă
ambutisată îmbinată prin nituire, vopsită în
câmp electrostatic.
Blatul trebuie sa fie executat din Compact HPL
grosimea de 12 mm, rotunjint la colțuri. Pe
partea superioara a blatului sa fie prevăzută un
suport incadrat de creioane pixuri frezat în blat.
Banca sa fie prevăzută cu cârlig pentru
ghiozdan.
Culori: Blat – alb sau gri
Pentru structura metalică – gri

Buc
.

1

Scaun reglabil -170 buc.
Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm
Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm
Sezut și spătar realizare din lemn stratificat cu
grosimea de 10mm
Structura profil de 50x30x1,5 mm din otel,
îmbinat prin sudură în câmp protector de argom
vopsit in câmp electrostatic . Picioarele
structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC
fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe
înălțime pentru a prelua eventualele denivelări
ale parsodelii
Dopuri antiderapante, de cauciuc, care
protejează pardoseala
Culori: pentru lemn – fag
Pentru structura metalica – gri
Produs în condiții de uzină/fabrică
Masa transformer rotunda 5 sectiuni
Diametrul (Ø2000 mm.)
Greutatea: apox. 30 kg.
Inaltime reglabila: 460-520-580mm.
Blatul Pal- melaminat colorat
Verde lămâie;
Toate marginele vor fi căntuite cu cant de 2
mm.
Blatul trebuie sa aiba colturi rotunjite.
Picioarele mesei trebuie sa fie confectionate
din profile rotunde din metal cu diametrul
de 25-32 mm si respectiv grosimea de 1,2 mm,
care sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic
acoperit cu garnituri din plastic.

39100000-3

Scaun reglabil

Buc
.

10

9

39100000-3

Vitrina pentru
cupe

Buc
.

1

10

39100000-3

Masa pentru
cantina

Buc
.

35

11

39100000-3

Dulap modular

Buc
.

4

12

39100000-3

Masa de birou

Buc
.

1

13

39100000-3

Dulap modular
vestiar

Buc
.

40

8

Picioarele mesei trebuie sa fie vopsite in câmp
electrostatic si polimerizat si sa fie prevazute cu
capace din plastic.
Culorea cadrului: gri.
Toate piesele mesei trebuie sa fie asamblate prin
intermediul unor suruburi cu cap bombat si
piulite ascunse si sigure.
Masa trebuie proiectata pentru lucru in grup de
5 copii si pentru fiecare copil individual.
Produs în condiții de uzină/fabric.
Scaun reglabil
Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm
Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm
Sezut și spătar realizate din lemn stratificat cu
grosimea de 10mm
Structura profil de 50x30x1,5 mm din otel,
îmbinat prin sudură în câmp protector de argom
vopsit in câmp electrostatic . Picioarele
structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC
fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe
înălțime pentru a prelua eventualele denivelări
ale parsodelii
Culori: pentru lemn – fag
Pentru structura metalica – gri
Produs în condiții de uzină/fabric.
Vitrina pentru cupe
2780x2780x400
Pal-melaminat Gri sidefat;
Toate marginele vor fi căntuite cu cant de 1
mm, inclusiv si corpul mobilierului;
Polite din sticla
Spatele vitrinei placat cu oglinda.
Produs în condiții de uzină/fabric.
Masa pentru cantina 1500x900
Cadru metalic 40x40 vopsit in camp
electrostatic.
Blat: PAL melaminat 36 mm - Gri sidefat;
Toate marginele vor fi căntuite cu cant de 1 mm
,inclusiv si corpul mobilierului;
Produs în condiții de uzină/fabrică
Dulap modular
2500x900x400
Pal-melaminat Gri sidefat;
Toate marginele vor fi căntuite cu cant de 0.5
mm ,inclusiv si corpul mobilierului;
Mînerele crom –inox;
Balamale cu sistem de amortizare;
Picioarele din mase plastice cu reglaj pe
inaltime, diametrul de 50 mm;
Produs în condiții de uzină/fabric.
Masa de birou cu colt pe stanga 2800x2500x850
cu (2 dulapuri)
Pal-melaminat, 36 mm, Gri sidefat;
Toate marginele vor fi căntuite cu cant de 1
mm, inclusiv si corpul mobilierului;
Mînerele crom –inox;
Produs în condiții de uzină/fabrică.
Dulap modular vestiar
1000x500x350
Pal-melaminat- Gri sidefat;
Toate marginele vor fi căntuite cu cant de 0.5
mm ,inclusiv si corpul mobilierului;
Mînerele crom –inox;
Balamale cu sistem de amortizare;
Picioarele din mase plastice cu reglaj pe
inaltime, diametrul de 50 mm;
Lacate pentru usi din PAL.

Produs în condiții de uzină/fabrică.
14

39100000-3

Scaun pentru
copii

15

39100000-3

Bancheta
modulara

16

39100000-3

Canapea

Buc
.

200

40
locu
ri

Buc
.

3

Scaun pentru copii
Material Cadru/Picioare: metal și lemn
Material finisaj: plastic
Dimensiuni:
Lățime: 31 cm
Adâncime: 35 cm
Înălțime: 55 cm
Înălțime până la șezut: 30 cm
Culoare: gri sidefat
Produs în condiții de uzină/fabrică.
Bancheta modulara
Bancheta modulara cu posibilitatea de a uni
cateva piese (3-4-5 buc) intr-un modul.
Picioare din metal cromat si cu sezut moale.
Sezut disponibil intr-o varietate de culori
precum gri sidefat.
Produs în condiții de uzină/fabrică
Canapea
Lungime
120 cm
Adâncime
90 cm
Înălțime
65 cm
Lungime șezut 120 cm
Adâncime şezut 45 cm
Înălţime şezut 50 cm
Sezut moale
Material piele ecologica produs UE, stofe etc.
lemn, alte elemente din lemn, umplutura burete
Produs în condiții de uzină/fabrică.

TOTAL Valoarea estimată fără TVA - 1

490900,00lei

9. 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; da
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant______.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:30 de zile din momentul
inregistrarii contractului. Livrarea, montarea, instalarea, descărcarea vor fi efectuate la sediul
instituției din contul operatorului economic.

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_
(indicați da sau nu)

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_
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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):
Nr.
d/o

1

Descrierea criteriului/cerinței

DUAE

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Conform Anexei nr.1 la Ordinul
nr.177 din 9 octombrie, Ministerul
Finanțelor. (se va completa

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

2

Formularul ofertei

3

Garantia pentru oferta

4

6

Certificat privind lipsa sau existenta
restantelor fata de Bugetul Public
National
Declaratia privind livrarea si instalarea
la adresa institutiei din contul agentului
economic
Specificația de preț

7

Specificația tehnică

8

Declarație privind asigurarea garanției
pentru bunurile ofertate
Certificat/decizie /extras de înregistrare
a întreprinderii din Registrul de Stat al
persoanelor juridice.
Certificat ISO 9001
Certificat de conformitate
Certificat ce atestă calitatea PALL, E1, E-2

5

9

10
11
12

formularul atașat în SIA RSAP
MTender), semnat electronic de
ofertant.
Formularul F3.1 Semnat electronic
de ofertant
Original, eliberat de bancă, 2% din
valoarea ofertei fara TVA
(conform formularului F3.2)
Copie confirmată prin semnatura
electronica a ofertantului.Valabila la
data deschiderii ofertei
Confirmata prin semnatura
electronica

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Formularul F4.2, confirmată prin
semnătura electronică a
participantului.
Formularul F4.1, completată
integral, detaliată, confirmată prin
semnătura electronică.
Original. Confirmată prin semnătura
electronică.minim 36 luni
Copie, confirmată prin semnătura
electronică.

Obligatoriu

Original, semnat electronic
Original, semnat electronic
Original/copie, semnat electronic

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației de 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): nu se
aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): cel mai
bun raport calitate-preț,corespunderea cerințelor de evaluare, a termenilor și condițiilor de
livrare
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: nu se cere.
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

Preț
Garanția bunurilor
Termen de livrare

1
2
3

Ponderea%

60%
20%
20%

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

până la: [ora exacta]
Informația o găsiți în SIA RSAP
pe: [data] Informația o găsiți în 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: în SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate 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
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

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 anunţ: nu se aplică
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.07.2021
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
se acceptă
nu se acceptă
se acceptă
se acceptă

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 specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: nu sunt_

Conducătorul grupului de lucru: Donoagă Daniela_

Executor Manole Elena
0237 – 43361
068205031
060176715

L.Ș.

