ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea MATERIALE DE CONSTRUCȚII
prin procedura de achiziție DE MICĂ VALOARE
1. Denumirea autorității contractante: Baza de păstrare combustibil a AN
2. IDNO: 1006601002673
3. Adresa: mun.Bălți, str.Sofiei, 12
4. Numărul de telefon/fax: 0-231-464-35; 0-231-425-97/0-231-425-97; 069422040; 079933630
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: alexei.cucu@mail.ru
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
https://achizitii.md/ro/public/tender/21041538/
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): Instituția de stat

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor solicitate

Unit.
de măsură

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea bunuri:

Can-ti
-tatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarte de referință

LOTUL nr.1

1
2

44000000-0

3

44000000-0

4

44000000-0

5

44000000-0

6

44000000-0

7

44000000-0

8

Frînghie din oțel (tros)
Electrozi super fit 3 mm
Robinet bucătărie cu un
singur robinet
Robinet bucătărie pentru
apă rece/caldă
Robinet apa cu sferă racord
1:1/2
Cherestea 50
mm*6000mm*25mm

m

50

Frînghie din oțel (tros)

kg

45

Electrozi super fit 3 mm

buc

3

buc

2

buc

10

Robinet apa cu sferă racord 1:1/2

m3

0,5

Cherestea 50 mm*6000mm*25mm

Dizolvant Standart 646 900 ml

buc

40

44000000-0

Șurub 3,5x35 mm

buc

1000

9

44000000-0

Șuruburi 3,5x55 mm

buc

1000

10

44000000-0

Șuruburi 4,2x70 mm

buc

1000

Dizolvant Standart 646 900 ml
Șuruburi autofiletant pentru metal
3,5x35 mm
Șuruburi autofiletant pentru metal
3,5x50 mm
Șuruburi autofiletant 4,2x70 mm

11

44000000-0

Șuruburi 4,8x100 mm

buc

1000

Șuruburi autofiletant 4,8x100 mm

12

44000000-0

Rezistență PN-2-100 100 A

buc

10

Rezistență PN-2-100 100 A

13

44000000-0

buc

4

Spumă de asamblare (pena
montajnaia) 850 ml

14

44000000-0

m

40

Profil din metal (șveler) 120 mm

15

44000000-0

Colțar 100x100 mm

m

30

Colțar 100x100 mm

16

44000000-0

Frînghie pentru alpinist

m

50

Frînghie pentru alpinist

44000000-0

Spumă de asamblare (pena
montajnaia) 850 ml
Profil din metal120 mm

1

Robinet bucătărie cu un singur
robinet
Robinet bucătărie pentru apă
rece/caldă

Valoarea
estimativă (se
va indica
pentru fiecare
lot în parte) lei

17

44000000-0

18

44000000-0

Racord flexibil 70cm
pentru lavuar

buc

10

Corp de iluminat Led de 100
W

Racord flexibil (furtun pentru apă)
70cm pentru lavuar

buc

5

Corp de iluminat Led de 100 W

19

24911200-5

Clei pentru tapete

buc

2

20

44000000-0

Tapete

rul

6

21

44000000-0

Tapete

rul

5

22

44000000-0

Vopsea email alba
”Snejana”

cal

2

23

44000000-0

Coler

buc

2

24

44000000-0

Coler

buc

2

25

44000000-0

Placa gips carton

buc

4

26

Gresie

m2

4

27

Faianta

m2

11

28

Baterie

buc

1

29

24911200-5

Adeziv teracotă

sac

10

30

44000000-0

Șurub autoforant pentru
acoperis

buc

720
2

Adeziv pentru toate tipurile de
tapete la lucrări de interior. Destinat
pentru lipirea tapetelor de vinil,
flizelin și a altor tipuri de tapete
grele și ușoarfe pe suprafețe
tencuite, din beton sau lemn, pe
plăci din gips carton. Timp de
uscare 20-24 ore la temperaturi
cuprinse între +18˚C și +25˚C.
Ambalare: pachet 0,2kg
Tapete de vinil support de hârtie.
Lățimea 0,53m;
Lungimea 15m.
Marca: HKП 2-0782 0,53m
Tapete de vinil support de hârtie.
Lățimea 0,53m;
Lungimea 15m.
Marca: HKП 1-0782 0,53m
Vopsea mată albă gata pentru
utilizare, pentru pereți și tavane în
încăperi uscate.
Baza – acrilică;
Greutatea – 14kg.
Vopsea concentrată
Coler nr.112 briza mării, volumul100ml
Vopsea concentrată
Coler nr.109 magenta, volumul100ml
Placă de gips carton rezistent la
umezeală, pentru lucrări de
construcție și finisare. Destinat
confecționării pereților usori, intern
dintre odăi, tavanele suspendate,
finisării pereților amplasați în
clădiri și încăperi cu umeditatea
sporită.
Grosimea 12,5mm;
Lățimea 1200mm;
Lungimea 2500 mm;
Suprafata 3m2.
Gresie portelantă cu dimensiuni
400x400 (mm).
Marca: Gres 0645 40x40
Faianța destintaă pentru camerele
de baie cu dimensiunile
250x500(mm).
Marca: Faianță Vlada BC S
25x50cm
Baterie pentru dus PUD-5
Înălțimea: 6,4cm;
Instalare pe perete;
Lățimea: 16,5 cm;
Material: alama;
Tip acționare: cartuș ceramic;
Tip control: monocomandă.
Adeziv pentru gresie, faianță.
Pentru lucrări de interior.
Greutate:25kg.
Diametrul:4,8mm
Lungime: 35mm;

Material: oțel zincat;

31

31524210-0

Corp de iluminat

buc

15

32

44000000-0

Tabla cutata

buc

70

33

44000000-0

Lambriu din plastic

m2

60

Linoleum

m2

33

34

35

44000000-0

Șina protectoare

buc

5

36

44000000-0

Coltar interior

buc

10

37

44000000-0

Plasa sudata zincata
50,8x50,8x1,8mm

m

10

38

44000000-0

Plasa sudata pentru armare
150x150x3mm

buc

15

39

44000000-0

Plasa rabita zincata
65x65x1,9mm

rol

1

40

44000000-0

Ciment M-500

sac

10

41

14211000-3

Nisip

sac

80

42

44000000-0

Armatura d.14

buc

22

43

44000000-0

Cornier din metal
30x30x3mm

buc

5

44

44000000-0

Disc abraziv pentru metal
125mm

buc

10

45

44000000-0

Disc diamant 125mm

buc

1

46

44000000-0

Disc abraziv pentru metal
230mm

buc

10

Corp de iluminat LED-PLVS25CSP 25W
Culoare: alb;
Flux luminous: 1850lm;
Grad de protecție:IP-20;
Putere: 25W;
Temperatura de culoare:4000K;
Tensiunea de alimentare: 220V;
Grosimea 0,30 cm;
Lățimea: 900 mm
Lungimea: 2000mm;
Material: tabla de otel;
Tip acoperire: aliaj aluminiu-zinc
Culoare alb;
Grosimea 6mm;
Lățimea 250mm;
Lungimea 5950;
Material PVC.
Greutatea 1m2 :2,1kg;
Grosimea: 2,5mm;
Grosimea strat de uzură: 0,4;
Lățimea rulou: 4m;
Pertabil pentru încălzire prin
pardosea: max+27°C;
Rezistent la umeditate.
Lățimea 20cm;
Lungimea 1000mm;
Cotar pentru finisarea colturilor din
PVC
Diametrul: 1,8mm;
Lățimea: 1m;
Material: sârmă zincată cu conținut
redus de carbon;
Tip: plasă sudată.
Diametrul: 3mm
Dimensiunea ochiului:150x150mm
Lățimea:1m;
Lungimea: 2m;
Diametrul:1,9mm;
Dimensiunea ochiului:65x65mm;
Lățimea: 1,5m;
Lungimea: 10m;
Material: sârmă zincată cu cpnținut
redus de carbon
Marca: M-500;
Ambalare: sac de 40kg.
Fracție 0,16-0,6mm;
Ambalare: sac de 20kg.
Diametrul:14mm;
Lungimea: 3m
Cornier din metal
Grosimea 3mm
Lungimea:3m;
Lățimea:30x30mm
Disc pentru metal
Diametrul:125mm
Disc pentru gresie si faianta
Diametrul:125mm
Disc pentru metal
Diametrul:230mm

Valoarea estimativă totală fără TVA:
3

62900,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
Pentru un singur lot.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea bunurilor se va
efectua cu transportul Vânzătorului la Baza de păstrare combustibil a AN, situată pe str.Sofiei,
12, mun.Bălți. Termenul de livrare – în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării
Contractului.
12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 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
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu
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

Descrierea criteriului/cerinței

1

Oferta

2

Specificația tehnică

3

Specificația de preț

4

Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii, extras din Registrul
de Stat al persoanelor juridice

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Original - conform formularului F 3.1
din Documentația standart, semnate
electronice
Original - conform formularului F 4.1
din Documentația standart, semnate
electronice
Original - conform formularului F 4.2
din Documentația standart, semnate
electronice

Obligatoriu

Copie - confirmată prin semnătura și
ștampila ofertantului

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației 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): Se va utiliza licitația
electronică.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Evaluare pentru fiecare lot,
foflosind criteriul “prețul cel mai scăzut fără TVA”, în corespunde cu specificațiile tehnice
solicitate în anunțul de participare.
Conform art. 26 alin. 18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziție publice,în cazul în
care două sau mai multe oferte sânt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar –
capacitatea tehnică și/sau profesională (art.18, lit. d), Legea 131/2015).
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor: Nu se aplică în cadrul procedurii în cauză
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

4

Ponderea %

