ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea: Electrocasnice conform necesităţilor pentru anul 2021
(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie contract de mică valoare
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”
2. IDNO: 1003600152640
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble,149
4. Numărul de telefon/fax: 079900120/069 911 793
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: vignatenco@ms.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o
altă formă de achiziţie comună): Instituţie medico-sanitară publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilo
r/lucrărilor
solicitate

Unitate
a de
măsură

Canti
tatca

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referinţă

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

Lot 1 Maşină de spălat rufe
Maşină de spălat rufe
Tip de încărcare: frontal
încărcare max. 5-6 kg
Consum
L/ciclu

de

apă

:40-54 23 200,00

Clasa de spălare: A
Clasa de stoarcere:C/B
39710000- Maşină
rufe

de

spălat

Buc

Clasa
eficienţei
energetice:A+/A++

4V'/:

Viteza max de stoarce: 1000
-1200 rot/min
Controlul dezichilibrului:da
Controlul formării spumei:
da /V
Protecţie de scurgere:da
Culoare: alb
Garanţie :24-36 luni
1

■

■

Lot 2 Frigider
Culoare: alb

20 000,00

înălţime: 1,8-1,85 m,
Direcţie de deschidere a
usei de la stingă la dreapta,
Clasa eficientei energetice
minim A+,
:.-2: ;

39710000-

Numărul de camera: 2
Frigider

Buc

5

Dezgheţarea
No Frost

frigiderului:

Dezgheţarea congelatorului:
No Frost,
Număr de usi: 2
Volumul total util, L: 280300, Congelatorul in partea
de jos, Termen de garanţie
minim 24 luni

W

Lot 3 Cuptor cu microunde
Volum - 18-20 litri;
3 200,00
Putere microunde -750-800
W;
Mod operare: mecanicelectronic; Culoare - silver;
Deschiderea uşa: miner;
39710000încălzire automată;
Cuptor cu microunde Buc
Iluminat: da;
Tipul de instalare: Standart;
Dimensiuni (IxLxA) ~ 275
mm x 489 mm x 374 mm;
Termen de garanţie min.
24 luni.

4

5

39710000-

Fierbător electric

39710000Fier de călcat
2

Lot 4 Fierbător electric
Volumul maxim: 1,8 L; 1500,00
material plastic; 360 °
cotitură,
inducatorul
luminos;
moale
de
deschidere automată de
închidere
a
capacului;
10
Buc
Supraîncălzirea de protecţie;
ascunse
elimentul
de
încălzire; Filtru de apă;
Putere 2200 W.
Termen de garanţie min.
24 luni.
Lot 5 Fier de că cat
talpă teflon; jet de aburi
4 500,00
continuu, anticale,protecţie
10
Buc
de
supraincalzire;reglare
temperaturii
manual;
2

consum de energie 2500 w;
funcţie pulvelizare; sistem
anti picurare; sistem anti
calc; autocurăţare; clasa
eficienţei energetice -A
Termen de garanţie min.
24 luni.

IUp

Lot 6 Televizor LED
Smart TV
Rezoluţia Full HD
Diagonala ecran: 48”-55?’
Suport HDTV
Rezoluţie ecran:3840x2160
pixel
Teletext
WF încorporat, Internet TV
Funcţia:DLNA
2
conexiuni
■2:■V : USB(fot/video/audio)
Buc
Media format: JPEG, MP3,
MPEG4,
MKV,DIVX,
XVID
Minim 3 HDMI audio/video
Cablu HDMI audio/video
Cablu HDMI 15 m
Suport rotativ de perete
Culoare neagră
Termen de garanţie:24-36
luni

39710000Televizor LED
2

l

15 000,00

Lot 7 Aparate de aer condiţionat
Tip : split de perete
Modalitate: racier/încălzire
Funcţionare răcire de la
+18C pînăla+48 C
Funcţionare încălzire de la:
-5C pînăla +26C
Suprafaţa maximală m2: 20-

W - - .

39710000- Aparate de
condiţionat
:2 2 ;' /

aer

Buc

Puterea
termică.
7000BTU/H-9200 BTU/H

7

Faza: monofazat
Funcţie uscare: da
Agent frigorific: R410A
Clasa eficienţei energetice
minimă: A++
Garanţia minim:24 luni
*Instalare
şi accesoriile
pentru instalare -inclus în
3

60 000.00

preţ.
^Transportarea bunurilor la sediul autorităţii contractante va fî asigurată de către
Vînzător- gratuit
Valoarea estimativă totală

127 400.00

A

9. In cazul în care achiziţia este împărţita pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru mai multe loturi;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se permite
(4ndicate se admite sau nu se admite)

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: livrare în termen de 3 zile
de la solicitare la sediul autorităţii contratante
12. Termenul de valabilitate a contractulufc31.12.2021
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fî executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):Nu se aplică
(indicaţi 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 menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
( ocumentaţie):
Nr.
d/o

Descrierea critcriului/cerinţei

1

Certificat de înregistrare a
întreprinderi i/Decizie
2 ■: Specificaţia tehnică 4.1
3- r Specificaţia de preţ 4.2
Date despre participant
:W].Û Certificat de conformitate sau alt document
de confirmă calitatea bunului
Neîncadrarea în situaţiile ce determină
excluderea de la procedura de atribuire, ce
vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din
03.07.2015

Mi

8

Declaraţie privind asiguarea serviciilor de
reparaţie în perioada de garanţie

Mod de demonstrare a îndeplinirii
critcriului/cerinţei:
Copia semnată şi ştampilată de către
participant
Original semnat şi ştampilată
Original semnat şi ştampilată
Original semnat şi ştampilată
Copia semnată şi ştampilată de către
participant
Declaraţie pe proprie răspundere,
completată în conformitate cu Formularul
(F 3.5) - confirmat prin ştampila şi
semnătură participantului * (Se va
prezenta doar de către ofertantul declarat
cîştigător, în termen de max.3zile)
Copia semnată şi ştampilată de către
participant

Nivelul minim/
Obligativitatea
DA
DA
DA
DA
DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al
procedurii negociate), după caz Nu se aplică
17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu se aplică
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu se
aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cel mai mic preţ pe lot
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
si ponderile lor:
Nr.

Denumirea factorului de evaluare
4

Ponderea%

d /u

Nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactăJSIA RSAP
-

pe: [dataJSlA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vorf i depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor f i respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor; cu
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
Română
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului)

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este
cazul): Nu se aplică
A

30. In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor
viitoare:Nu se aplică
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţrnu a fost publicat un anunţ de intenţie
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SIA RSAP
33. în cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
D e n u m ir e a in s tr u m e n tu lu i e le c tr o n ic

_________________

S e v a u tiliz a /a c c e p ta s a u n u

d e p u n e r e a e le c tr o n ic ă a o fe r te lo r s a u a c e r e r ilo r d e p a r tic ip a r e

S e u tiliz e a z ă

s is te m u l d e c o m e n z i e le c tr o n ic e

N u s e u tiliz e a z ă

f a c tu r a r e a e le c tr o n ic ă

S e u tiliz e a z ă

p lă ţile e le c tr o n ic e

S e u tiliz e a z ă

34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
(se specifică da sau nu)

35. Alte informaţii relevante-.TOATE 4CTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE
SEMNATE DOAR ELECTRONIC,
' Alexandru HOLOSTENCO

Conducătorul grupului de lucru:

5

