ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.32
privind achiziționarea echipamentului tehnic necesar pentru dotarea centrelor de plasament
din regiunea Centru

prin procedura de achiziție Concurs prin cererea ofertrei de preț
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=522&id=3972&t=/Achizitiipublice/Planificare/PLANUL-achizitiilor-publice-pentru-anul-2022
1. Denumirea autorității contractante: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
2. IDNO: 1009601000289
3. Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
4. Numărul de telefon/fax: 0 (268) 2-26-92, 2-72-35
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail:
adrcentru@adrcentru.cov.md
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 M-Tender
nr. ocds-b3wdp1-MD-1663914844639.
6. 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): nu se aplică.
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilo
r/lucrărilor
solicitate

Unitate
a de
măsură

Canti
tatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referinţă

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

Lot 1 Mașină de spălat rufe

1

3971000
0-2

Mașina
rufe

de

spălat
buc

6

Clasa eficienței energetice
A+++
Încărcare maxima 7-9 kg,
1200-1600
rotații
la
stoarcere,
programare,
spălare bumbac, rapidă,
decontare
automata,
încărcare frontal, clasa de
spălare A, de stoarcere 48 000,00
A/B, consum de apă în
program
40-57L/ciclu,
controlul dezichilibrului,
materialul cuvei din inox
Culoare –alb/gri/negru

Termen de garanție:24 de
luni
Transportarea la destinație:
1. Raionul Orhei, satul Neculaieuca, gradinița
- 1 unitate;
2. Raionul Ialoveni, s. Costesti, clădirea fostului Spital
- 1 unitate
3. Raionul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranitatii nr. 12 - 1 unitate
4. Raionul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August 130
- 2 unități
5. Raionul Calarasi, or. Calarasi, str. Bojole 2
- 1 unitate

Lotul 2 Mașină de uscat haine

2

3971321
0-8

Mașina
haine

de

uscat
buc

5

Clasa eficienței energetice
A++
Consumul de energie per
ciclu: 0,91 - 2,20
Putere maxima consumată:
2,00 KWh
Tip : electronic
Încărcare maxima 7-9 kg
Volum tambur: 110-130 l.
Încărcare
maximă 65 000,00
(bumbac) - 9 kg;
Culoare: alb
Termen de garanție 24-36
luni

Transportarea la destinație:
1. Raionul Orhei, satul Neculaieuca, gradinița
- 1 unitate;
2. Raionul Ialoveni, s. Costesti, clădirea fostului Spital
- 1 unitate
3. Raionul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranitatii nr. 12 - 1 unitate
4. Raionul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August 130
- 1 unități
5. Raionul Calarasi, or. Calarasi, str. Bojole 2
- 1 unitate

Lotul 3 Frigidere de uz casnic

3

3971000
0-2

Frigider de uz casnic

buc

5

Clasa eficienței minim A+
Înălțime: 1,80-2,01 m
Direcție de deschidere a
ușei: de la stînga la dreapta
Numărul de camere: 2
Dezghețare
frigider/congelator:
No Frost
Număr de uși: 2
Volumul total util :280350 L
50 000,00
Iluminare frigider: da
Congelator: în partea de
jos
Autonomie fără current:
minim 10 ore.
Culoare: alb
Termen de garanție: cel
puțin 24 luni

Transportarea la destinație:
1. Raionul Orhei, satul Neculaieuca, gradinița
- 1 unitate
2. Raionul Ialoveni, s. Costesti, clădirea fostului Spital
- 1 unitate
3. Raionul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranitatii nr. 12 - 1 unitate
4. Raionul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August 130
- 1 unitate
5. Raionul Calarasi, or. Calarasi, str. Bojole 2

- 1 unitate

2

Lotul 4 Aragaz electric

4

397214
00-6

Aragaz electric

buc

7

Clasa eficienței minim A
Material suprafata de gatit:
Sticlă călită;
Numărul de arzătoare: 4
Capacitate cuptor, l: cel
putin 60;
Temperatura maximă a
cuptorului, °C: 250°C
Directie de deschidere a
usei rolei: În jos
Echipament: Grilaj din
metal; Tavă adâncă;
REGIMURI
DE
FUNCTIONARE:
Încalzitor de jos;
69 000,00
Grill;
Incalzire de sus + Incalzire
de jos;
Decongelare ;
Încalzire de sus + de jos +
Ventilator;
Încalzire rapidă
Culoare: alb/gri
Termen de garanție: cel
puțin 24 luni

Transportarea la destinație:
1. Raionul Orhei, satul Neculaieuca, gradinița
- 1 unitate;
2. Raionul Ialoveni, s. Costesti, clădirea fostului Spital
- 2 unități
3. Raionul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranitatii nr. 12 - 1 unitate
4. Raionul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August 130
- 2 unități
5. Raionul Calarasi, or. Calarasi, str. Bojole 2
- 1 unitate

Lotul 5 Convector/Încălzitor

5

3971130
0-2

Convector /Încălzitor

buc

10

Mediu de instalare: pe
podea/perete
Alimentare:
Putere minim 2000 W;
Tip control electronic;
Reglarea temperaturii;
Programe de reglare -5
Indicator de funcționare și
35 000,00
indicator de putere
Suprafața de încălzire
minim 20 m2
Grad de protecție IP24
Culoare: alb
Termen de garanție: cel
puțin 24 luni

Transportarea la destinație:
1. Raionul Orhei, satul Neculaieuca, gradinița
- 2 unități
2. Raionul Ialoveni, s. Costesti, clădirea fostului Spital
- 2 unități
3. Raionul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranitatii nr. 12 - 2 unități
4. Raionul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August 130
- 2 unități
5. Raionul Calarasi, or. Calarasi, str. Bojole 2
- 2 unități

3

Lotul 6 Aspirator

6

3971343
0-6

Aspirator

buc

5

Alimentare:
Putere de aspirare, cel
puțin 380 W;
Putere maximă consumată,
1700 W;
Tip curăţare uscat / umed
Colector de praf:
Tip recipient: container;
Capacitate recipient praf 2.5 l.
Rezervor pentru detergent,
1.8 l
Rezervor
pentru
apa
utilizată – 1.9 l.
Filtru de eliminare fină 25 000,00
microfiltru;
Accesorii:
perie
podea/
covor,
turboperie, perie pentru
parchet,
perie
pentru
mobilier tapițat, pentru
spații înguste;
Termen de garanție: cel
puțin 24 luni

Transportarea la destinație:
1. Raionul Orhei, satul Neculaieuca, gradinița
- 1 unitate
2. Raionul Ialoveni, s. Costesti, clădirea fostului Spital
- 1 unitate
3. Raionul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranitatii nr. 12 - 1 unitate
4. Raionul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August 130
- 1 unitate
5. Raionul Calarasi, or. Calarasi, str. Bojole 2
- 1 unitate

Lotul 7 Mașină de spălat vase

7

3971000
0-2

Mașina
vase

de

spălat
buc

4

Tip: independent
Instalare de sine stătătoare
Capacitate: minim12 seturi
Lățimea: 60 cm
Clasa
de
eficiență
48 000,00
energetică : A+++
Consumul de energie per
ciclu:0,60 -1 Kwh
Program și regimuri de
spălare (A)
Protecția
împotriva
scurgeri
Caracteristici ale camerei
de
lucru:
suprafața
interioară oțel inoxidabil
Coș cu înălțimea reglabilă
pentru ustensile
Accesorii: support pentru
pahare, filtre auto curățare
Termen de garanție 24 luni

Transportarea la destinație:

4

1. Raionul Orhei, satul Neculaieuca, gradinița
- 1 unitate
2. Raionul Ialoveni, s. Costesti, clădirea fostului Spital
- 1 unitate
3. Raionul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranitatii nr. 12 - 1 unitate
4. Raionul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August 130
- 1 unitate

Lotul 8 Televizor

8

3232410
0-1

Televizor

buc

2

Clasa eficienței minim A
Tehnologie QLED
Imagine:
Diagonala ecran, inch 43
(109 cm.)
Rezolutie ecran, pixeli
3840x2160 UltraHD 4K;
Audio:
Număr de boxe 2
Puterea de ieșire, W 20;
Conectori:
Cantitatea întrări HDMI, 3
unități;
Cantitatea porturi USB, 2
unități;
Conectare fără fir Wi-Fi,
Bluetooth
15 000,00
Conectare prin fir LAN
(Ethernet),HDMI
Stativ
Suport de perete cu
diapazonul
diagonalei
ecranului 19-48 inch.,
unghiul de înclinare, +/12°
și
unghiul
de
întoarcere, 180°
Termen de garanție: cel
puțin 24 luni

Transportarea la destinație:
1. Raionul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Suveranitatii nr. 12 - 1 unitate
2. Raionul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August 130
- 1 unitate

*Transportarea bunurilor la sediul autorității contractante va fi efectuată conform condițiilor
INCOTERMS2000
Valoarea estimativă totală

355 000,00

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru mai multe loturi;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.
11. Termenii și condițiile de furnizare: maxim 30 zile.
12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 30.12.2022.
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.
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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.
15. 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 menționeazăinformațiile
solicitate (DUAE, documentație):
Nr
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Documentele, ce constituie oferta (documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul
procedurii în SIA RSAP
Cerere de participare
1
Declaraţie privind valabilitatea ofertei
2

3

Formularul standard al Documentului
Unic de Achiziții European

Oferta tehnică
4

Oferta financiară

înregistrării

semnătura

Obligatoriu
depus odată cu
oferta

Conform Documentația standard
(anexa nr. 8) - confirmată prin
electronică a Participantului.

semnătura

Obligatoriu
depus odată cu
oferta

DUAE, conform Ordinului Ministerului finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020 - confirmat prin semnătura
electronică a Participantului.

Obligatoriu
depus odată cu
oferta

Formularul ofertei din Documentația standard
anexată, completat și semnat electronic de către
ofertant (anexa nr. 22)

Obligatoriu
depus odată cu
oferta

Formularul ofertei din Documentația standard
anexată, completat și semnat electronic de către
ofertant (anexa nr. 23)

5
Dovada
juridice

Conform Documentația standard
(anexa nr. 7) - confirmată prin
electronică a Participantului.

persoanei Certificat/decizie

6

Dovadă furnizări în R. Moldova
7

Garanția pentru ofertă (1% din suma
ofertei)

Obligatoriu
depus odată cu
oferta

de
înregistrare
a
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice - varianta scanată de pe original
confirmată prin
semnătura electronică a
Participantului.

Obligatoriu
depus odată cu
oferta

Prezentarea cel puțin a unui contract de furnizare a
bunurilor în ultimii 3 ani de activitate

Obligatoriu
depus odată cu
oferta
Obligatoriu
depus odată cu
oferta

a) Scrisoare de garanție bancară (emisă de o
bancă comercială) conform Documentația
standart (anexa nr. 9) - confirmată prin
semnătura electronică a Participantului,
sau
b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la
contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: Agenția de Dezvoltare
Regională Centru
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor,
Trezorera Regională Centru
Codul fiscal: 1009601000289
Contul trezorerial:
MD33ML000000002251514167
Contul bancar: MOLDMD2X314
Trezoreria regională: Trezorera Regională
Centru
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire”
sau “Pentru garanţia pentru ofertă la „procedura de
achiziție publicănr. ____ din _______”

6

Declaraţie
privind
confirmarea
identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii sau grupări
criminale,pentru corupţie, fraudă şi/sau
spălare de bani.

8

Declarație – în original confirmat prin semnătura și
ștampila umedă a
Participantului, conform
Formularului aprobat prin ordinul Ministerului
Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020 să
prezente Declarația autorității contractante și
Agenției Achiziții Publice în termen de 5 zile de la
data comunicării rezultatelor procedurii de
achiziție publică.

În cazul
desemnării
câștigătorului

16. Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din suma ofertei
17. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări nu se aplică
18. Garanția de bună execuție a contractului în cuantum nu e cazul.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
20. 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.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se
aplică.
22. Ofertele se prezintă în valuta: în lei moldovenești, MDL
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut cu
corespunderea tuturor cerințelor de calificare.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
precum și ponderile lor: nu se aplică
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

nu se aplică

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

conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

-

pe: [data] Informația o găsiți în sistem SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data deschiderii procedurii de achiziție
28. Locul deschiderii ofertelor: : prin intermediul SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. 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”.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba
română.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova
(GIZ).
32. 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;
7

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
(dacă este cazul): nu se aplică.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: nu se aplică.
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform sistem SIA RSAP_
37. 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

38. 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 aplică.
39. Alte informații relevante:
- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea
acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații
sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani - Formularului
aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor

nr. 145 din 24 noiembrie 2020.

Ofertantul desemnat câștigător să prezenta Declarația autorității contractante și Agenției
Achiziții Publice în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție
publică.
!!! TVA la cota 0 (zero) !!!
În conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii
Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014, ratificat
prin Legea nr.58 din 09.04.2015 și în conformitate cu art. 104, alin. c1 „Livrările scutite de
TVA cu drept de deducere” al Codului Fiscal, serviciile și mărfurile procurate în cadrul
activității Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, GIZ (anterior-Biroul de
Cooperare Tehnică a Germaniei, GTZ), codul fiscal 42297012, se scutesc de TVA, cu drept
de deducere (8721152310221- „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica
Moldova (faza II)”, Monitorul Oficial nr.451-463 (6374-6386) din 29.12.2017.

!!! Ca răspuns la războiul împotriva Ucrainei, UE și, prin urmare, și Germania au emis o
serie de sancțiuni suplimentare împotriva organizațiilor și persoanelor din Rusia, Belarus
și estul Ucrainei. Informații suplimentare pot fi găsite pe acest site web al Consiliului UE:
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-overukraine/ .
Aceste sancțiuni se referă, în special, la:
1. Bunuri și servicii oferite de companiile sancționate rusești, est-ucrainene sau belaruse.
2. Bunuri și servicii de la producătorii sancționați din Rusia, estul Ucrainei sau Belarus
care își furnizează bunurile sau serviciile unor comercianți, sucursale sau filiale
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("furnizori direcți"), care, la rândul lor, participă la activitățile de proiect finanțate prin
intermediul GIZ.
Conducătorul grupului de lucru:

Executat: S. Golovco
0268 272 35

Pavel Trofin

Digitally signed by Trofin Pavel
Date: 2022.09.23 15:57:43 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

9

