ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea: Saltele- inventor moale (REPETAT) pentru instituţiile

subordonate DETS sectorul Ciocana.
prin procedura de achiziție Achiziții De Costuri Mici.
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Ciocana.
2. IDNO: 1007601009565
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 57
4. Numărul de telefon/fax: 022 499 661

Digitally signed by Rotaru Valeriu
Date: 2021.07.16 15:55:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: detsciocanaachiziti@mail.ru și
detsciocana.educ.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 MTender
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. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
N
r.
d/
o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/servici
ilor/lucrărilor
solicitate

Unita
tea
de
măsu
ră

Canti
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

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

Lotul 1

1

3914311
2-4

Saltele
Poliuretan

Buc
312

Saltea Poliuretan
ecologică și antibacterială. Husa
exterioară să fie detașabilă să poate fi
spălată la temperaturile de 40C. Stratul
intermediar între burete și stofă să fie
din pâslă din fibre naturale
Husa sa fie realizată din 100%
bumbac.
Dimensiuni: 1,40x0,60x0,10

70

Dimensiuni: 1,30x0,60x0,10

18

Dimensiuni: 1,20x0,60x0,10

90

Dimensiuni: 1,25x0,58x0,8

183 750,00
lei

Valoarea estimată a achiziţiei: 18 3750,00 lei fără TVA.
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta: Pentru fiecare lot în parte;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
9.
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11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea se va face în
termen de 30 zile lucrătoare după înregistrarea contractului la TREZMD la fiecare
instituție în parte.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 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 se aplică
(indicați da sau 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 se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

 Informații privind operatorul economic;
 Informații privind reprezentanții
operatorului economic;
 Motive privind plata impozitelor;
 Capacitatea de exercitare a activității
profesionale;
 Capacitatea economică și financiară;
 Capacitatea tehnică și/sau profesională;
 Mostre, descrieri, fotografii;
 Standarde de asigurare a calității;

1

2

Formularul (F 3.1)

3

Formularul (F 4.1)

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriusemnat electronic

DUAE

Formularul ofertei

Obligatoriusemnat electronic

Specificaţii tehnice

Obligatoriusemnat electronic

4
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Specificații de preț

Formularul (F 4.2)

Obligatoriusemnat electronic

Declarație 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

Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020
La semnarea contractului OEdesemnat învingător

Obligatoriu
OE desemnat
învingător va
prezentat
odată cu
contractul

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse 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): Licitație electronica
0 runde
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea corespunderea tuturor cerinţelor din
caietul de sarcini.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

1

2

Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: SIA RSAP
pe: SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul MTender
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. 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”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: art.13
alin.1 Constituția Republicii Moldova- limba moldovenească
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Nu Se
Aplică
28. 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
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică
30. Data publicării anunțului de intenție:
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.07.2021
32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
Nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice
Se acceptă
facturarea electronică
Nu se acceptă
plățile electronice
33. 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
34. Alte informaţii relevante: ATENȚIE!!! Documentele care sunt obligatoriu de a

fi prezentate în termen de 3 zile după deschiderea ofertelor:
- Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor către Bugetul Public Național
- Certificate calitate și / s-au conformitate
- Certificat de atribuire al contului bancar;
- Dovada înregistrării persoanei juridice;
- Informații generale despre participant;
- Declarația pe propria raspundere cu privire la asigurarea livrării şi descărcării bunurilor
la fiecare instituție în parte conform cantitaților solicitate;
- Mostre- Prezentarea mostrelor timp de 48 de ore după deschiderea ofertelor primilor 3
OFERTANȚI.
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NOTA: Livrarea și descărcarea se face de către Operatorul Economic la fiecare instituţie
în parte subordonată DETS sectorul Ciocana.
Începănd cu anul 2021 în subordinea Direcției mai sunt 5 instituții care se află în suburbia
or. Chișinău, daca va fii cazul se va livra și la instituțiile date

Conducătorul grupului de lucru:____________________Valeriu ROTARU

4

