ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea electrocasnecelor
prin procedura de achiziție de valoare mică
1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului
2. IDNO: 1003600151643
3. Adresa: mun.Chişinău, str.Burebista, 93
4. Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imcachizitii@gmail.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. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
Nr.
lot

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor

U/M

Cant.

1.

397100
00-2

Boiler.
Volumul - 100
litri

buc

4

2

397100
00-2

Ceainic
electric

buc

100

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință
Boiler
Volumul - 100 litri
Putere – 1500-1800 W
Tensiun – 220-230 V
Rezervorul interior – emailat sau oțel
inoxidabil
Sistem de încălzire - direct (sistemul
electronic nu se acceptă)
Putere - 1,5 – 1,8 kw
Temperatura de încălzire – minim 75°C
Termostat - da
Anod de magneziu – da
Montarea – verticală
Clasa: minm B
Cablu inclus - da
Ceainic electric
Volumul –1,5 - 2 litri
Carcasul - din inox sau sticlă rezistentă la
temperatura de fierbere
Putere: 1850-2200 W
Tip element incalzire: închis
Iluminare timp funcționare: da
Indicator nivel apa: da
Indicator luminos: da
Perioada de garanție: minim 12 luni

Valoarea
estimată

6800.00

30000.00

Valoarea estimativă totală: 36800,00 lei

8.

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;

9.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10. Termenii și condițiile de livrare solicitați: 15 zile, din momentul solicitării
11. Terminii și condițiile de instalare a bunurilor: 15 zile, din momentul solicitării
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021
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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:
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Oferta tehnică și de preț, conform
F4.1 și F4.2

Semnate electronic

Obligatoriu

2

Dovada înregistrării
producătorilor/distribuitorilor în
„Lista producătorilor” conform Legii
nr. 209 din 29.07.2016 privind
deșeurile

Semnate electronic

Obligatoriu

3

Date despre participant

Semnate electronic

Obligatoriu

14. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii
negociate), după caz: nu se aplică
15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitația electronică. Numărul rundelor – 3. Pasul
minim – 1%.
16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și care
întrunește cerințele. Totodată, în cazul în care va fi oferit acelaș preț minim, iar operatorii vor
întruni cerințele de calificare – cîștigător va fi desemnat operatorul economic care a încărcat primul
oferta în cadrul SIA RSAP (MTender).
18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor: nu se aplică.
19. 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

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile
22. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
23. 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”.
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

Conducătorul grupului de lucru: Sergiu GLADUN
_____________________
L.Ș.
Digitally signed
by Gladun Sergiu
Date: 2021.07.14 11:25:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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