ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Microscop cu sondă de scanare
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: I.P. Institutul de Fizică Aplicată
2. IDNO: 1005600034034
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Academiei 5, MD 2028
4. Numărul de telefon/fax: 022 738 169 / 022 738 149
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ifa.md, www.ifa.md
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 M-Tender
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituția Publică Institutul
de Fizică Aplicată
Obiectivele principale ale activității Institutului sunt efectuarea investigațiilor științifice în
domeniul fizicii fundamentale și aplicate, și utilizarea rezultatelor obținute în elaborări practice
pentru economia națională.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție a microscopului cu sondă de scanare:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor
solicitate

Unitatea
de
Cantitatea
măsură

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

Valoarea
estimată
(fără TVA),
lei

Conform caietului de
sarcini

1 400 000,00

Lotul 1

1.

38514000-1

Microscop cu sondă
de scanare

set

1

Valoarea estimativă totală

9.

1 400 000,00

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:
Microscopul cu sondă de scanare va fi livrat de către Vânzător la sediul Cumpărătorului în
termen de 8 săptămâni din data intrării în vigoare a contractului care va include și lucrările de
instalare, configurare, punere în funcție și instruirea personalului care va lucra la instalația
dată.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
13. 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):
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Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

1

Formularul ofertei

2

Garanție pentru ofertă

3

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Original confirmat prin semnătura electronică
– conform formularului F3.1 din documentația
de atribuire

Da

Forma garanției – 1%:
a) Garanția pentru ofertă prin transfer la
contul autorității contractante, conform
următoarelor date bancare: Beneficiarul plății:
I.P. Institutul de Fizică Aplicată
Codul fiscal: 1005600034034
Denumirea Băncii: Ministerul FinanțelorTrezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD2X
IBAN: MD44TRPCAA518410A00637AA cu
nota “Pentru garanția pentru ofertă la
procedura de achiziție publică Licitație
deschisă”
sau
b) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru
ofertă (emisă de o bancă comercială) conform
formularului F3.2 din secțiunea a 3-a –
Formulare pentru depunerea ofertei
Garanția de buna execuție Forma garanției de bună execuție - 2%:
a) Garanția de buna execuție prin transfer la
contul autorității contractante, conform
următoarelor date bancare:
Beneficiarul plății: I.P. Institutul de Fizică
Aplicată
Codul fiscal: 1005600034034
Denumirea Băncii: Ministerul FinanțelorTrezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD2X
IBAN: MD44TRPCAA518410A00637AA cu
nota “Pentru garanția pentru ofertă la
procedura de achiziție publică Licitație
deschisă”
sau
b) Garanția de buna execuție (emisă de o
bancă comercială) conform formularului F3.3
din secțiunea a 3-a – Formulare pentru
depunerea ofertei

Da

Da – se va
prezenta de
către
ofertantul
câștigător la
încheierea
contractului

4

Specificații tehnice

Original confirmat prin semnătura electronică,
conform formularului (F4.1) din documentația
de atribuire

Da

5

Specificații de preț

Original confirmat prin semnătura electronică,
conform formularului (F4.2) din documentația

Da
2

de atribuire
6

Formularul DUAE

7

Certificat de înregistrare a
întreprinderii/Extras din
Registrul de stat al
persoanelor juridice, emis
de către organul
împuternicit conform țării
de reședință a ofertantului

8

Certificat de calitate
internațională ISO 9001

Original confirmat prin semnătura electronică.

Da

Varianta scanată a originalului confirmată
prin semnătura electronică

Da – la
solicitare

Copia certificatului confirmată prin semnătura
electronică

Da – la
solicitare

NOTĂ: În conformitate cu Legea nr. 131/2015, art 65 alin(4), la prezentarea ofertei (F3.1) este
obligatorie depunerea: ofertei tehnice(F4.1), ofertei financiare(F4.2), garanția pentru ofertă (F3.2) și
formularul DUAE”.

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut, fără
TVA și corespunderea cerințelor tehnice solicitate
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: 12:00

-

pe: 19.05.2021

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP M-Tender. Ofertele întârziate vor fi respinse.
19. Limba în care trebuie redactată oferta: limba de stat
20. 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
21. Data publicării anunțului de intenție: BAP 31 din 23.04.2021
22. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.04.2021
23. 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

24. 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.
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25. Alte informații relevante: Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare, va
prezenta în mod obligatoriu din documentația de atribuire: formularul (F3.6) „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”, confirmată prin semnătura electronică
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu
01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin
SIA e-Factura;

Conducătorul grupului de lucru:

Pasincovschi Emil (semnat electronic)

Digitally signed by Macovei Mihai
Date: 2021.04.26 14:57:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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