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ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor
prin cererea ofertelor de prețuri

privind achiziționarea: Ușilor din metal pentru cămin (9 etaje) prin procedura de achiziție
: Cererea Ofertelor de Prețuri
1. Denumirea autorității contractante: Şcoala Profesională nr.5 din mun. Chişinău
2. IDNO: 1007600008295
3. Adresa:mun.Chișinău, str.Burebista, 66
4. Numărul de telefon/fax: 022-52-34-67; 022-52-37-29;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sp5.chisinau@gmail.com sau
scoala_sp5@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 platformei 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 de Învăţământ Profesional tehnică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :
9.
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/
solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă

Lotul nr.1
44221200-7

Ușă de intrare metalică cu
două plăci din MDF
(inclusiv
demontare
și
montare,
tencuiala
glafurilor interioare și
exterioare,
finisarea
peretelor).
I. Dimensiuni necesare ale
ușelor (ușă cu
cadru/ramă), total, mm:

Ușă

1.

de intrare,
metalică,
cu
două
plăci
din
MDF,
pentru
cămin (cu
instalare
gratuită).

Buc.
120

Este necesar de instalat mai multe
tipuri de uși cu dimensiuni diferite
(individuale) în lățime și lungime
și deschidere diferită:
- Deschidere la stânga în exterior,
- Deschidere la stânga în interior,
- Deschidere la dreapta în exterior,
- Deschidere la dreapta în interior.
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2000 mm x 900 mm – 81 buc (42
buc. la stânga în exterior, 39 buc. - la
dreapta în exterior)
2000 mm x 800 mm – 21
buc.(4buc. la stînga în exterior,
3buc. la dreapta în exterior, 7 buc
stînga în interior, 7 buc dreapta în
interior)
2070 mm x 910 mm – 4 buc.
(1buc. stinga în exterior, 1 dreapta
în exterior, 2 buc stinga interior)
2070 mm x 970 mm – 3 buc.
( 3buc dreapta exterior)
2070 mm x 840 mm – 11 buc.
(7buc. stânga în exterior, 4 buc
dreapta în exterior)
Notă:
Dimensiunile sus menționate (ușă cu
cadru/ramă) sunt aproximative, luând
în considerație instalarea și fixarea lor
de pereții parțial deplorabili.
Asfel este necesară și oblogatorie
vizita la șantier pînă la depunerea
ofertei, pentru luarea dimensiunilor
fixe și modul de instalare, fapt
confirmat și semnat de ambele părți
printr-un act de constatare-verificare;

Grosimea totală (fixă) a ușii 80
mm. (Obligatoriu).
Grosimea (individuală) a pereților
din gips 70,75,80 mm.
Important:
O vizită a ofertantului la obiect
pînă la depunerea ofertei este
obligatorie.
Va fi semnat de către Beneficiar și
ofertant un act de constatareconfirmare a ofertantului după
măsurarea și clarificarea tuturor
dimensiunilor ușilor, tipurilor de
deschideri ale ușilor și sfera
lucrărilor de finisare în jurul
fiecărei uși.

II.
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Modelul și
culoarea

Foto: Ușă metalică cu două
plăci din MDF.
(Obținut din surse de internet.)
Culoare obligatoriu conform
RAL-7048 .
Aspectul modelului frezat pe
suprapuneri MDF ar trebui să
fie coordonat cu beneficiarului
înainte de semnarea contractului.
Modelul ușii(aproximativ).

Foto: Ușă metalică cu două
plăci din MDF (Obținut din surse
de internet.)
Culoare obligatoriu conform
RAL-7048 /Pearl mouse grey
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III. Configurație și condiții:
1. Ușă de metal, Culoare
obligatoriu, conform RAL-7048/
Pearl mouse grey
Cu vopsirea pulvurulentă în cîmp
electrostatic.
2. Două plăci de ușă din MDF de
aceeași culoare RAL-7048/ Pearl
mouse grey.
Aspectul modelului frezat pe
suprapuneri MDF ar trebui să
fie coordonat cu beneficiarului,
înainte de semnarea contractului.
a) Placă exterioară din MDF,
grosimea 8 mm, gravată/frezată
(Obligatoriu),
cu
numărul
fiecărei camere (numerele de
cameră 301 -... 312, 401 -... 412,
501 -... 512, 601 -... 612, 701 - ..
712, 801 -... 812, 901 -...912,
Debara, Bucătărie (Obligatoriu).

b) Placă internă din
MDF
grosimea 8 mm de aceeași culoare
RAL-7048/ Pearl mouse grey
с) Gravarea numerelor ușilor din
trei cifre:
Dimensiunea fontului de gravare a
numerelor, stilul fontului trebuie
să fie coordonat cu beneficiarului
înainte de semnarea contractului.
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Cifre aeriene, сifre și autocolante
aplicate, numere pictate cu vopsea,
plăci de plastic, etc nu sunt
permise.
3. Balamale, din metal2 buc.
4. Garnitura/nalicnic în jurul ușii
pe ambele părți (2 seturi) :
a) Garnitură/nalicnic în jurul ușii,
culoare RAL-7048/ Pearl mouse
grey
b) Garnitură/nalicnic în jurul ușii
suplimentară a ușii, culoare
RAL-7048/ Pearl mouse grey

5. Ușă cu un singur lacăt intern.
Lacăt-numai 1buc.-Obligatoriu,
cu măner – 1 buc, cu mâner
suplimentar din 2 părți de tip
«ZEFIR».
a) Mecanism de blocare:
-Tip Suvald
(Obligatoriu)
-Cu trei bare transversale
(Obligatoriu)
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- Cu zăvor cu arc tip "Limbă"
(Obligatoriu)

b) Mâner calitativ -1 buc.
(Obligatoriu)
(Preferat culoare RAL-7048/
Pearl mouse grey

с) Mâner suplimentar montat pe
ușă -1 buc.
Mâner suplimentar calitativ cu
diametru 60-65 mm, din 2 părți de
tip «ZEFIR». prin prindere cu
Bulon.
(Obligatoriu):
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Culoarea mânerului trebuie să fie
coordonat cu beneficiarului
înainte de semnarea contractului (
RAL-7048/ Pearl mouse grey ).

d) Cilindru de blocare, calitativ1buc. Trebuie introdusă o cheie din
ambele părți.

е) Сheie- set din 5 buc. Tip cheie:
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6) Izolație- cu vată minerală

Încălzirea întregii zone a pânzei
numai cu vată minerală.
7) Contur dublu de etanșare.
Culoarea trebuie să fie coordonat
cu

beneficiarului

înainte

de

semnarea contractului

8) Ramă/carcasă/cadrul din profil
îndoit dintr-o singură bucată.
Grosimea metalului ramei/
carcasă=1,2 mm.
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Ramă/carcasă/cadrul trebuie să fie
realizat dintr-un profil îndoit dintro singură bucată, cu o adâncime
totală de 80 mm, cu o rabatare
suplimentară. Pulbere vopsită în
culoarea RAL-7048/ Pearl mouse
grey .
9) Tabla de metal laminată la rece
de 55-75 mm, depinde de
producător, profil în forma de Z
de-a lungul conturului, nervuri de
rigidizare in forma de U (grosimea
nominală total al ușii 80 mm).
Rigide în interiorul ușii.
Pulbere vopsită în culoarea RAL7048/ Pearl mouse grey .
Exterior folie falsă + plasă de
armare de 3 mm.
10) Ușa trebuie să fie echipată cu
buzunare interne din metal
pentru a fixa în siguranță sistemul
de blocare (încuietoare, mânere).
11) Instalarea ușilor, fixarea lor pe
pereți trebuie făcută folosind
ancore (8 piese - 2 pe podea, 4 pe
pereți, 2 pe partea de sus), precum
și spumă și alte materiale necesare.
12) Perioada de garanție - minim
2 ani .
13) Demontarea tuturor ușilor din
clădirea căminului.
Demontarea ușilor, precum și
eliminarea
gunoiului
după
demontare și instalare, curățarea
spațiilor .
14) În jurul fiecărei uși se execută
lucrări de finisare:
tencuiala glafurilor interioare și
exterioare driscuite cu amestec
uscat între 20-30 cm lățime,
grunduirea, aplicarea manuală a
chitului pe bază de ipsos ,,
Eurofin,, grosimea de 1-2 mm,
grunduirea și vopsirea în 2 straturi
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(cu vopsea lavabilă de culoare albă
și email-albastru). Toate lucrările
cu materialele executorului.
15) Finalizarea tuturor lucrărilor
de demontare, instalare a ușilor,
finisarea deschiderilor din jurul
ușilor, curățare, trebuie efectuată
cel târziu la 24 august 2021.
16) Valoarea ofertei va include
livrarea și instalarea, stabilirea
fiecărui ușii
acestora la sediu indicat (cămin
cu 9 etaje, fără ascensor).
Toate materialele de mai sus
(mostre/poze),
utilizate
în
procesul de fabricație trebuie
prezentate grupului de lucru
pentru achiziții publice al
instituției de învățământ, înainte
de semnarea contractului pentru
achiziționarea de bunuri.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):___________
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: perioada până la 24 august
13. Termenul de valabilitate a contractului : 30.09.2021
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): NU
16. 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 menționeazăinformațiile solicitate (DUAE,
documentație):
N
Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Formularul
standard
al
Original confirmat
Documentului Unic de Achiziții semnăturii electronică
European

1

prin

Nivelul
minim/
Obligativitate
aplicarea Obligatoriu

2Formularul ofertei

Original, confirmată prin aplicarea Obligatoriu
semnăturii electronică, (F.3.1)

3Specificația de preț

Original, confirmată prin aplicarea Obligatoriu
semnăturii electronică( F.4.2)
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4Specificația tehnică

Original, confirmată prin aplicarea Obligatoriu
semnăturii electronică( F.4.1)

5Informaţii generale despre ofertant

în original confirmat prin semnăturii Obligatoriu
electronică

Certificat/decizie/extras
înregistrare a întreprinderii

copie,
electronică

de

confirmată

prin

semnăturii Obligatoriu

9Certificat de atribuire a contului
în original sau copie, confirmat prin Obligatoriu
bancar
semnăturii electronică
8Certificat privind lipsa sau existența
copie
datoriilor
față
de
Bugetul
Public
electronică
8
Național eliberat de Serviciul Fiscal
de Stat al Republicii Moldova sau
din țara de rezidenţă a ofertantului

confirmată

prin

semnăturii Obligatoriu

confirmat

prin

semnăturii

Obligatoriu

Certificat de conformitate / calitate in
original sau copie confirmată prin ştampila şi
semnătura electronică
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul
de a solicita mostre, video, fotografii, desene
tehnice, în vederea verificării calității
bunurilor solicitate

Obligatoriu

Act de confirmare privind livrarea, în original / confirmat prin semnătură
ridicarea și instalarea în odăi (9 electronică
etaje, fără ascensor) a ușilor.

Obligatoriu

Declarația pe propria răspundere în original,
privind neimplicarea în practici electronică
frauduloase și de corupere
Certificat de conformitate / calitate

Mostre, fotografii, desene tehnice,

Perioada de garanție

Minim 2 ani

Obligatoriu

Obligatoriu

în original confirmat prin semnătura Obligatoriu
Act de constatare-confirmare care
electronica
confirmă vizita ofertantului la
Înscrierea și confirmarea vizitei se va
șantier (căminul nr.2 al școlii), în
efectua
pe adresa
care vor fi instalate ușile, semnat de
beneficiar și ofertant.
sp5.chisinau@gmail.com
tel 068243444
În cadrul vizitei este important și
Prezentarea la ofertă a Actului de constatare
necesar de a lua cunoștință cu
confirmare
a vizitei în șantier obligatoriu
volumul de lucru, familiarizarea cu
complexitatea lucrărilor, ținând cont
și de pereții care sunt într-o situație
deplorabilă.

Obligatoriu
Original, demontarea și instalare ușilor
Act
de
confirmare
privind
prin
semnătură
electronică
demontarea și instalarea ușilor

Confirmarea curățeniei locurilor de
muncă și evacuarea deșeurilor în
în original / confirmat prin semnătură
locuri autorizate
electronică, din contul firmei confirmat
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Obligatoriu

Cerințe generale

Toate cerințele tehnice să corespundă
Obligatoriu
conform specificației tehnice și standardelor
de referință.
Valoarea ofertei va include livrarea,
demontarea și instalarea fiecărei uși
acestora la sediu indicat (cămin cu 9 etaje,
fără ascensor).
Măsurarea
și
clarificarea
tuturor
dimensiunilor ușilor, tipurilor de deschideri
ale ușilor, și sfera lucrărilor de finisare în
jurul fiecărei uși.
Termen de executare -24 august 2021 .
Agentul economic câștigător va prezenta
după instalarea ușilor, odată cu factura
fiscală, un proces-verbal de îndeplinire a
lucrărilor solicitate în prezentul anunț de
participare.

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz : Nu se aplică
18. 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
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Conform
specificației tehnice solicitate
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut pe lot,
corespunderea specificației tehnice și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu.
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor: Nu se aplică
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la::Conform informației SIA RSAP

-

pe: : Conform informației SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile .
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. 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”.
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:NU
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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
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ :NU
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare : 05.07.2021
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor
de participare

Se va utiliza/accepta sau nu
DA

sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică

DA

plățile electronice

DA

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
35. Alte informații relevante: NU
36. Conducătorul grupului de lucru: Juc Mariana _____________________ L.Ș
Ex. Cojuhari E.
Tel.068243444
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