ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea: Instumentelor muzicale
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: COP (bunuri)
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”
2. IDNO: 1014620000578
3. Adresa: mun.Chișinău, str.Kiev nr.1
4. Numărul de telefon/fax: 022441015 \ 079328321
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
ciprianporumbescumd@yahoo.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):nu se aplică
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: ocds-b3wdp1-MD-1634285752836
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri:
Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr
ărilor solicitate

37300000
-1

Lotul 1:
instrumente muzicale și
piese pentru acestea

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

1.

Adams MSPA 43 Solist
Marimba

Buc

1

2.

Yamaha YV 2030 MS

Buc

1

1

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

Marimba seria solist
Tastiera din padouk
Lățimea barei: 58 - 40 mm
Gama: 4,3 octave (A2 C7)
Acordare: A = 442 Hz
Lungime: minin 180 cm –
max 190 cm.
Lungimea la capete: 90 cm
– 50 cm.
Înălțime: reglabil de la 85
la 108 cm.
Carcasa: Apex.
Greutate: cel mult 50 kg.
Pereche de ciocanase
incluse in set.
Garantie: 2 ani.
Fabricare in UE.
Vibraphone cu 3 Octave
(F33-F69)
Acordare: A = 442Hz
Reglarea înălțimii arcului
pneumatic de la 66cm la
85cm
Mecanism de amortizare
paralelă
Bare din aliaj de aluminiu
cu diametru de 33mm / 1,3
"de înaltă calitate

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

3.

Set de Tobe Pearl
Decade Maple
DMP926S/C260

Buc

1

4.

Set de Cinele Meinl
Bronze HCSB141620

Buc

1

5.

Adams XS2LA35 Solist
Xylophone A=442

Buc

1

6.

Scaun pentru Pian TH
KB-15WNM

Buc

3

7.

Scaun pentru Pian K&M
13910

Buc

1

8.

Scaun pentru Tobe
K&M 14056

Buc

2

9.

Boxa Activa Portabila
dB Technologies B-Hype
M HT

Buc

1

2

Setul include capac de
praf, pereche de ciocane si
cheie pentru acordaj.
Garantie: 2 ani.
•
Configuratia:
Toba mare de 22" x 18",
Tom 10" x 7",
Tom 12" x 8",
Cazan 14" x 14",
Cazan 16" x 16",
Premier 14" 5.5"
Suport pentru tomuri x 2
-Culoarea: Cafeniu Satin.
-Carcasa: Artar din 6
straturi.
-Setul include stativ pentru
premier, stativ pentru
cinele x 3, pedala.
-Garantie: 2 ani.
Set din 3 tipuri de cinele.
Contine: 1 x 14” Hi-hat, 1
x 16” crash si 1 x 20” ride.
Material: Bronze B8.
Fabricar in Germania.
Garantie: 2 ani.
Tastiera: Pau Rosa
Lățimea barei: 38,5 mm
Gama: 3,5 octave (F4 - C8)
Acordare: A = 442 Hz
Lungime: de la 140 cm
pana la 145 cm.
Capăt inferior: de la 65 cm
pana la 70 cm.
Capăt înalt: de la 48 cm
pana la 55 cm.
Înălțime Reglabila de la 80
cm pana la 100 cm.
Carcasa: Apex.
Garantie: 2 ani.
Fabricat in UE.
Scaun de pian.
Inaltime reglabila:48-56cm
Dimensiune sezut: 55 x 32
cm.
Culoare: nuc, mat.
Înălțime: de la 485 la 580
mm.
Reglarea înălțimii: traversă
dublă.
Material: lemn.
Scaun: acoperire imitatie
din piele, dimensiune sezut
550 x 330 mm.
Culoare: finisaj negru mat
Greutate: Maxim 9 kg.
Fabricat in Germania.
Garantie 5 ani.
Inălțime: de la 510 la 710
mm
Reglarea înălțimii: șurubul
încărcat cu arc și șurubul
de blocare
Construcția picioarelor:
bază cu 3 picioare cu două
brațe.
Material: Oțel,
Combinație de tije: design
pliabil din 2 piese.
Scaun ergonomic, țesătură
rezistentă la uzură,
dimensiune 380 x 350 mm.
Tip: țesătură neagră.
Greutate: Maxim 6 kg.
Fabricat in Germania.
Garantie 5 ani
Frecventa raspuns la 10dB: minin 62 pana la 20
kHz.
Max SPL: minim 122 dB.
Difuzor de frecvente inalte:
1”.
Difuzor de frecvente joase:

10.

Boxa Activa Portabila
dB Technologies B-Hype
M BT

Buc

1

3

10”.
Unghiul de dispersie: cel
putin 85 ° x 45°.
Frecventa crossover: cel
putin 2350 Hz.
Amplificator clasa D.
Putere amplificator: minim
185W.
Interfata: ecran OLED
Intrare wireless: 1x UHF
diversity receiver.
Sincronizare infrarosie.
Intrare de microfon\liniare
cu combo XLR-Jack.
Stereo intrare cu 2 RCA +
1 mini-Jack.
Suport USB Type A.
Minim Formate acceptate:
MP3-WMA-AAC + SD
card.
Bluetooth® receiver
integrat.
Iesire cu Jack 6.3mm
nebalansat.
Control volum: 4 butoane
rotative (Mic/Line, Stereo
In, Master, Media)
Control: 1x Treble si 1x
Egalizator Bass
Indicator: 2x LED
(LIMITER, SIGNAL)
Intrare semnal: 1x Combo
(XLR/TRS) balansat
Control: Master Volume,
EQ (treble, bass), CH1/RF
priority
Manere: 1x lateral, 1 sus
Timp de lucru a
acumulatorului: minim 6
ore fara scadere a puterii.
Dimensiuni: Cel mult 310
mm x 570 mm x 305 mm.
Greutate: Cel mult 13 kg.
Setul include microfon
vocal de mana wireless.
Garantie: 2 ani.
Frecventa raspuns la 10dB: minin 62 pana la 20
kHz.
Max SPL: minim 122 dB.
Difuzor de frecvente inalte:
1”.
Difuzor de frecvente joase:
10”.
Unghiul de dispersie: cel
putin 85 ° x 45°.
Frecventa crossover: cel
putin 2350 Hz.
Amplificator clasa D.
Putere amplificator: minim
185W.
Interfata: ecran OLED
Intrare wireless: 1x UHF
diversity receiver.
Sincronizare infrarosie.
Intrare de microfon\liniare
cu combo XLR-Jack.
Stereo intrare cu 2 RCA +
1 mini-Jack.
Suport USB Type A.
Minim Formate acceptate:
MP3-WMA-AAC + SD
card.
Bluetooth® receiver
integrat.
Iesire cu Jack 6.3mm
nebalansat.
Control volum: 4 butoane
rotative (Mic/Line, Stereo
In, Master, Media)
Control: 1x Treble si 1x
Egalizator Bass
Indicator: 2x LED

11.

Stativ pentru boxa
Soundstil DB009B

Buc

2

12.

Stativ de microfon
Soundstil DD011B

Buc

2

13.

Stativ Partitura K&M
11940

Buc

10

14.

Microfon Sennheiser
e835s

Buc

2

15.

Cablu pentru microfon
10m
(NC3MXX/FXX+MC200
0)

Buc

2

(LIMITER, SIGNAL)
Intrare semnal: 1x Combo
(XLR/TRS) balansat
Control: Master Volume,
EQ (treble, bass), CH1/RF
priority
Manere: 1x lateral, 1 sus
Timp de lucru a
acumulatorului: minim 6
ore fara scadere a puterii.
Dimensiuni: Cel mult 310
mm x 570 mm x 305 mm.
Greutate: Cel mult 13 kg.
Setul include microfon
vocal tip headset wireless.
Garantie: 2 ani.
Inaltime: de la 1000 pana
la 1800 mm.
Greutate sustinuta maxima:
30kg.
Material: Aluminium.
Inaltime: reglabil de la
1100 pana la 1820 mm.
Lungimea bratului: reglabil
de la 540-910 mm.
Construcție din oțel cu
elemente de conectare din
plastic.
Suport de partituri cu găuri
Suport de partituri cu
blocare rapidă.
Înălțimea standului:
reglabil de la 670 pana la
1200 mm.
Suport de partituri: minim
490 x 340 x 50 mm.
Inălțime totală: cel putin
1,530 mm.
Extensie telescopică cu o
singură direcție.
Greutate: Maxim 4 kg.
Culoare: Negru.
Garantie: 5 ani.
Model cu buton de
pornire/oprire.
Microfon dinamic pentru
voce.
Caracteristica cardioida.
Suporta nivele mari de
presiune sonora.
Carcasa metalica solida.
Raspuns in frecvente: cel
putin 40Hz pana la 16kHz.
Sensibilitate in spatiu
deschis, fara incarcare la
1kHz: cel putin 2,5 mV/Pa.
Dimensiuni: cel mult Ø 50
x 190 mm.
Greutate: de la 300 g pana
la 350 g.
Include nuca de microfon
si husa de transport.
Garantie 2 ani.
Cablu de semnal cu 3 fire
Fir litat din cupru, 28 x
0.10 mm
Sectiune conductor 0.22
mm2
Diametru total: cel mult
6.5 mm.
Conectori XLR tata si
XLR mama.

Valoarea estimativă totală

250 000.00

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): Pentru un singur lot;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
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(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zile calendaristice din
data înregistrării contractului
13. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
(indicați da sau 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 se aplică_
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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 menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Descrierea criteriului/cerinței

Nr.
d/o

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.

Oferta

Formularul 3.3 original

obligatoriu

2.

Specificații tehnice

Original

obligatoriu

3.

Informații generale despre ofertant

Formularul 3.8

obligatoriu

4.

Certificat de înregistrare a
întreprinderii

Copie

obligatoriu

5.

Extras din Registrul de Stat

Copie

obligatoriu

6.

Certificat de la organele FISC

Original

obligatoriu

7.

Termenul de garanție și postgaranție

Original

obligatoriu

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): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai mic
21. 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

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

până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-

pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
5

Ponderea%

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

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”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de
stat.
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică_
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

29. 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
30. 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
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: fără publicarea anunțului de intenție
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:15.10.2021
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Se acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă
35. 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
(se specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante: ______________________________________________________
Digitally signed by Luţă Valeriu
Date: 2021.10.15 12:44:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Conducătorul grupului de lucru: _______________________ Luța Valeriu
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L.Ș.

