ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Uneltelor și sculelor, inventarului de producere si gospodăresc
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Primăria Bălășești
2. IDNO: 1007601002267
Digitally signed by Neaga Elena
Date: 2021.09.21 15:38:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

3. Adresa: s. Bălășești
4. Numărul de telefon/fax: 0 262 74 2 27

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primbalasesti@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 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): Autoritate publică locală de nivelul I
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:
Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor
solicitate

Unitatea de
măsură

1.

39131162

Pat pentru copii

buc

2.

39143116
-2

Pat pentru copii

buc

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

Cantit
atea

Lotul 1 : Mobilier
Pat pentru copii cu 3 nivele cu raft.
Dimensiuni(Lxlxh)
1491x828x648mm. Patul sa contine3
blaturi mobile si un raft stabilit de
asupra. Fiecare nivel asamblat pe 4 roti
pivotante,Patul este confectionat din
PALmelaminat cu grosimea de 16mm,
8
cant din ABS de 1mm, Marginile
fiecarui nivel sa fie rotungite si netede,
partea de jos a cadrului este prevazut
cu garnituri din plastic rezistent.Toate
piesele patului sint asamblate prin
elimente ficsate ,ascunse si sigure.
Culoare cadru: fag, partea frontal :
lamie. Termen de garantie 12 luni
pat pentru copii ,, Broscuta,,
DimensiuniLxLxh)1432x636x823mm.
Greutatea24.6 kg, Dimensiuni support
pentru saltea1400x600mm..Patul este
confectionat din PAL melaminat cu
25
grosimea de 16mm,cant din ABS de
1mm culoare argint,Suportul pentru
saltea este din placaj cu grosimea de 7
mm, Carcasasul blatuluieste din placaj
cugrosimea de 12mm,Partile frontale,
inalte si partile laterale sint rotunjite ,
1

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

3.

39143116
-2

Pat pentru copii

buc

25

4.

39143116
-2

Pat pentru copii

buc

12

5.

39143116
-2

Pat pentru copii

buc

13

decorative si netede, Partile laterale
sint acoperite cu imprimare fotoimagine de broscuta, rezistent la apa,
partile de jos a cadrului este prevazut
cu garnituridin plastic rezistent. Toate
piesele patului sint asamblate prin
elimente de fisare ascunse si sigure,
Culoare : bej, Termende garantie 12
luni
pat pentru copii ,, Soricel ,,
DimensiuniLxLxh)1432x636x823mm.
Greutatea24.6 kg, Dimensiuni support
pentru saltea1400x600mm.Patul este
confectionat din PAL melaminatcu
grosimea de 16mm,cant din ABS de
1mm culoare argint,Suportul pentru
saltea este din placaj cu grosimea de 7
mm, Carcasasul blatului este din placaj
cugrosimea de 12mm,Partile frontale,
inalte si partile laterale sint rotunjite ,
decorativesi netede, Partile laterale sint
acoperitecu imprimare foto-imagine de
soricel, rezistent la apa, partile de jos a
cadruluieste prevazut cu garnituridin
plastic rezistent. Toate piesele patului
sint asamblate prin elimente de
fisareascunse si sigure, Culoare : bej,
Termende garantie 12 luni
pat pentru copii ,, Motanas,,
Dimensiuni(LxLxh)1432x636x823mm.
Greutatea24.6 kg, Dimensiuni support
pentru saltea1400x600mm.
Patul este confectionat din PAL
melaminatcu grosimea de 16mm,cant
din
ABS
de
1mm
culoare
argint,Suportul pentru saltea este din
placaj cu grosimea de 7 mm,
Carcasasul blatului este din placaj
cugrosimea de 12mm,Partile frontale,
inalte si partile laterale sint rotunjite ,
decorative si netede, Partile laterale
sint acoperitecu imprimare fotoimagine motanas rezistent la apa,
partile de jos a cadrului este prevazut
cu garnituridin plastic rezistent. Toate
piesele patului sintasamblate prin
elimente de fisare ascunse si sigure,
Culoare : bej,
pat pentru copii ,, Ursulet,,
DimensiuniLxLxh)1432x636x823mm.
Greutatea24.6 kg, Dimensiuni support
pentru saltea1400x600mm.Patul este
confectionat din PAL melaminatcu
grosimea de 16mm,cant din ABS de
1mm culoare argint,Suportul pentru
saltea este din placaj cu grosimea de 7
mm, Carcasasul blatului este din placaj
cugrosimea de 12mm,Partile frontale,
inalte si partile laterale sint rotunjite ,
decorative si netede, Partile laterale
sint acoperite cu imprimare fotoimagine ursulet rezistent la apa, partile
de jos a cadrului este prevazut cu
ganiituri din plastic rezistent. Toate
piesele patului sint asamblate prin
elimente de ficsarea scunse si sigure,
2

6.

39143116
-2

Pat pentru copii

buc

10

7.

39143112
-4

Saltea pentru
copii

buc

135

8.

39121200
-8

Masa pentru
copii ,, Clopotel
,,

buc

18

9.

39121200
-8

Masa pentru
copii

buc

24

Culoare : bej
Pat
supraetajat
pentru
copii.
Dimensiuni
(Lxlxh
)
1458x650x1408mm Greutatea 38.8 kg.
Dimensiuni
cadru;1400x600mm.
Cadrul
patului
supraetajat
este
confectionatdin profile rectangular de
metal cu marimeade 40x25mmsi cu
grosimea
de
1.5mm.Scara
confectionata din profil patratdin metal
cu marimea de 20x20mm si cu
grosimea de1.2mm, montarea pe partea
dreapta a patului. Piesele din metal sint
vopsite in cimp electrostatic si
polimerizat.Partea lateral si frontal a
patului confectionate din PAL laminat
de 16mm, cant din ABS de1 mm ,de
culoare
argint..Marginile nivelului de sus ale
patului sint inalte, rotungite si
decorative. Suportul pentru saltea din
placaj cu grosimea de 7mm.carcasul
blatului din placaj cu grosimea de
12mm. Partea de jos a cadrului
prevazut cu garniture din plastic
rezistent.
Toate
pesele
patului
amplasate prin elimente de fixare
ascunse si sigure. Termen de garantie
12 luni. Culori: Cadru de pat galben /
PAL laminat fag
saltea
de
bumbac
Dimensiuni:60x190x10
Set de masa reglabila,, Clopotel,, ( cu 4
sectiuni ) grupa de inaltime 1-3
Dimensiuni
Lxl ) 1200x1200mm
Dimensiuni
a unei mese (Lxl )
600x600mm. Inaltimea reglabila :460520-580 mm. Blatul realizat din PAL
melaminat colorat de 16mm cu cant
dinABS de 1.00mm de culoare argint.
Blatul are colturi rotunjite. Cadrul
meseieste confectionat dinpro file
rotunde din metal cu dismetrul de2532 mm .si respectiv grosimea de 1.2
mm , caresa fie suprapuse printr-un
reglaj telescopic acoperit cu gamiture
din plastic. Picoarele mesei vopsite in
cimp electrostaticsi polimerizat si
prevazute cu capace din plastic. Toate
piesele mesei asamblate
prin
intermediul unor suruburi cu cap
bombat si piulite ascunse si sigure.
Masa protejata pentru lucrul in grup
de 4 copii si pentru fiecarare copil
individual.
Culoare blat : orange,galben –lamie,
verde ,albastru rosu .
Culoare cadru : galben, verde, gri.
Termen de garantie 12 luni
Masa dubla cu sertare, reglabila pentru
grupa de crestere 1.3 ani. Dimensiuni:
(Lxl
)
1100x500,
Greutatea
28.1kg.Inaltimea
reglabila:500-560620-680mm.Blatul realizat din PAL
melaminat culoare de 16mm cu cant
din ABS de 1.00mm de culoare
3

10.

39121200
-8

Masa de birou

buc

2

11.

39121200
-8

Masa pentru
profesori
informatica

buc

2

12.

39112000
-0

Scaune pentru
copii

buc

120

13.

39112000
-0

Scaun

buc

30

argint.Blatul neted cu colturi rotunde.
Masa sa include 2 sartare, individuale
cu minere cromate pentru fiecare
copil.Picioarele mesei prevazute cu
garniture din plastic rezistent. Masa
proectata pentru 2 copii. Culori :
galben,/ lamie , verde,, galben albastru
/ albastru , fag. Termen de garantie12
luni
Masa de birou Dimensiuni ( Lxlxh):
1500x600x750mm Greutatea 63.30kg,
Masa de oficiu este confectionata din
PAL
melaminat cu grosimea de
18mm, Fatada mesei este incleata cu
cant din ABS de 1 mm de culoare fag
Piesele din interiorul
mesei sint
incleiate cu cant din ABS de 0.5mm de
culoare fag. Masa de birou ete
prevazuta In partea stinga cu un dulap
cu 3 sertare cu minere cromate si o
nisa deschisa, in partea dreapta cu in
dulap cu 2 rafturi inchise si o nisa
deschisa.in partea
mediana este
montata o placa transversal pentru
rigudizare structurii., piesele mesei sint
asamblate prin elementele de fixare
special si sigure, masa este prevazuta
cu garnuture din plastic rezistent
.Culorl : fag stejar deschis. Termenul
de valabilitate 12 luni
Dimensiuni
650x550xh
730mm.
Structura : Profil metallic din tava
restangulara 20x30x1.5mm , vopsit in
cimp electrostatic. Culori pentru
suprafata de lucru : fag Pentru structura
metalica : gri. Garantie 3 ani de la data
livrarii.
Scaun colorat ,, Fantezie ,, Spatarul si
sezutul sint fabricate din placaj vopsit
usor curbat cu grosimea de 8mm,
acoperit cu vopsea acrila pe baza de
apa,nontocsica.
Picioarele
confectionate din placaj lustruit cu
grosimea de 12-15 mm acoperite cu
vopsea acrilica pe baza de apa de
culoare
galbena.
Toate
piesele
scaunului asamblate prin suruburi cu
cap semirotund sigure si piulite
ascunse. Culoarea spatarului
si
sezutului 18 buc. De culoare galbena,
18 buc. Rosie, 66 buc albastra, 18
bucati verde. Termen de garantie 12.
Luni Grupa de crestere 2ani Inaltimea
sezutului
=300mm,
Dimensiuni
290x343x567 mm.Greutatea 1.6kg 72
bucati, , Grupa de crestere 3 Inaltimea
sezutului=340mm,
Dimensiuni
(LxLxh) 310x355x642 mm , Greutatea
2kg 48.bucati
Scaun semimoale ISO tapiat cu stofa.
Dimensiuni:
545x425x820mm,
Inaltimea scaunului :470mm. Material
sezut/spatar
:
plastic
spuma
poliuretanica , tapetata cu stofa.
Sezutul contine
margine curbata,
pentru a facilita relacsarea pucioarelor,
4

14.

39122100
-4

Dulapuri

buc

28

15.

39112000

Dulap cu cuere
pentru prosope
pentru copii

buc

20

16.

39122100
-0

Dulapuri pentru
copii

buc

5

17.

39122100
-4

Dulap

buc

2

Spatiul si sezutul scaunului sint fisate
de carcasul metallic cu suruburi
ascunse si sigure. Carcasul confectionat
din profile metalice pe tava patrata cu
marimea de 20x20 mm. Profilele
scaunului sint vopsite in cimp
electrostatic si polimerizat si sint
prevazute cu garniture din plastic,
rezistent pentru a asigura protectia
pardoselii..Culoarea :tesaturii negru,
Culoarea cadru : negru. Greutatea unui
scaun de 5 kg
Dulap Vestiar din 5 compartamente
cu banca. Dimensiuni: ( Lxlxh)
1360x340x1420mm , Greutatea 81.3
kg Dulapul confectionat din PAL
melaminat cu grosimea de 18mm,
peretile din spate a dulapului
confectionat din PFL melaminat alb cu
grosimea de 3 mm. Fatada inceeata cu
cani din ABS de 1mm de culoare
argintie. Piesele din interiorul dulapului
inceeate cu cant din ABS de 0.5 mm de
culoare fag ,dulapul contine 5 usi
prevazute cu un loc special pentru
deschidere. Fiecare compartiment sa
contine 2 rafturi sus/jos si 2 cuere
cromate. Dulapul sa fie dotat cu o
banca extensibila cu colturi rotunde.
Piesele dulalui asamblate prin elimente
de fixare special si sigure. Dulapul
ficsat pe perete pentru siguranta
copiilor. Dulapul sa fie prevazut cu
garniture din plastic rezistent . Culoare
caru: fag, Culoare usa: rosu , galben
albastru , lamie, verde., orange.
Termen de garantie :12 luni
Cuere pentru prosoape cu inaltimea de
750mm, latimea 750mm , adincimea
120mm , confectionat din melaminat
cu grosimea de 16mm fatada incleeata
cu cont din ABC de 1mm contine 5
compartimente , colturi rotunde , si un
raft de asupra si de o culoare galbena lamie
Dulapior
Dimensiuni (Lxlxh)
400x320x1776 Dulapul confectionat
din PAL melaminat cu grosimea de
16mm , Peretele din spate a dulapului
incleata u cant din ABS de 1 mm de
culoare argintie. Piesele din interiorul
dulapului incleeate cu cant din ABS de
0.5 mm de culoare argintie. Dulapul
decorat in forma de turn cu aplicatii din
MDF colorat cu elimente
de ,,
fereastre, , dulapul contine 5 rafturi,
usa dulapului are colturi rotungite ,
prevazute cu un loc special pentru
deschidere. Dulapul ficsat pe perete
pentru siguranta copiilpr , dulapul
prevazut cu garniture din plastic
rezistent Culor : bej, termenul de
garantie 12 luni
Dulap biblioteca. Dimensiuni: LxlxH)
802x403x1816mm Greutate : 64.18 kg.
Dulapul este confectionat din PAL
5

18.

39142000
-9

Set de dulapuri
modulare

buc

1

19.

39122100
-4

Dulapior
Poenita cu floriCasuta

buc

4

20.

39142000
-9

Set de mobile
pentru copii

buc

1

melaminat cu grosimea de 18mm
Fatada din partea de sus a dulapului
confectionata din rama MDF cu sticla,
in partea de jos fatada e incleeata cu
cant din ABS de 1 mm de culoare fag.
Piesele din interiotrul dulapului sint
ciliate cu cant din ABS de 0.5 mm de
culare fag. Peretele din spate al
dulapului este confectionat din PFL
melaminat alb cu grosimea de 3mm .
Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi
de sticla si 2 rafturi inchise. Dulapul
prevazut cu posibilitatea schimbarii
distantei dintre polite. Dulapul dotat cu
munere cromate. Piesele dulapului
asamblate prin elimente de ficsare
special si sigure, dulapul dotat cu
picioare
din
plastic
reglabile.
Culor:stejar deschis . Termenul de
garantie 12 luni
Dimensiuni(Lxlxh
)
2800x400x2200mm, Setul de mobile
confectionat din PAL melaminat cu
grosimea de 18mm fatada setului de
mobile este incleeata cu cant din ABC
de 1mm de culoare fag, pieseli din
interiorul setului inleeate cu cant din
ABS de 0.5mm de culoare fag, peretile
din spate al setului sa fie confectionate
din PFL melaminat alb cu grosimea de
3mm. Setul de mobile e compus din 4
compartimente: 1 compartiment este
prevazut cu un coltar cu rafturi cu
colturi rotungite. 2 –lea, 3-lea,4-lea
compatriment prevazut cu 4 nise , 2
sartare si 2 rafturi inchise., total
dulapurile din set ficsate intre ele cu
dibluri din lemn, setul de mobile dotat
cu minere cromate. Dulapuul dotat cu
picioare din plastic reglabile Culor:
ctejar deschis
Dulapior poenita cu flori- casuta
DimensiuniLxlxh)
910x320x1834mm,
dulapul
este
confertionat din PAL melaminat cu
grosimea de 16mm, pertile din spate a
dulapului confectionat din
PFL
melaminat alb cu grosimea de 3mm.
fatada dulapului incleeata cu cant din
ABS de 0.5 mm de culore
argintie,Dulapul include 4 celule de tip
deschis si 5 inchise cu usi si cu colturi
rotunjite prevazutr cu o margine
speciala pentru deschidere . dulapul
decorat
cu aplicatii colorate cu
elimente ,,casuta ,, soare ,, dulapul
ficsat pe perete pentru siguranta
copiilor color: galben lamie, bej verde
. rosu
Set de mobile pentru copii ( Poenita cu
flori
)
Dimensiuni
:
LxlxH
3710x320x1834. Mobila confectionata
din PAL laminat cu grosimea de 16
mm, dulapurile au usi cu colturile
rotunde, si decorative setul compus din
6 compartamente , sa contina rafturi
6

21.

39142000
-9

Set de mobile
pentru copii

buc

2

inchise/ deschise si un sertar mobil pe
role. Dulapulsa sa fie cu elimente
decorative9 floare ,soare ) Setul sa
ficseze pe perete, mobile sa decorate cu
aplicatii MDF colorat cu elimente de
culoare galben lamie,
Set de mobile pentru copii ( Castelul )
Mobila confectionata din PAL laminat
cu grosimea de 16mm Peretele din
spate sa fie confectionat din PFL
melaminat, fatada mobile sa fie
incheiata cu cant ABS de 1.00mm de
culoare argintie , dulapurile cu usi cu
colturi rotunde, setul de mobile compus
din 7 compartamentr :
4 turnuri
prevazute cu sertare mobile pe role, 3
dulapuri au forma speciala de tip turn.
Mobila decorate cu aplicatii din MDF
colorat , setul de mobile sa ficseze pe
perete de culoare maro, galben sau
albastru.

TOTAL Lotul 1

1.

39512100
-9

Set de lengerie
de pat

set

2.

39516120
-9

Pernă cu silicon

buc

3.

39512100
-5

Plapumă cu
silicon

buc

4.

39512100
-9

Prosop

buc

5.

39514200
-0

Ștergar flusat

buc

313 029,42
Lotul 2 : Lengerie de pat
Set de lengerie de pat pentru copii
Baby. Tesatura -100% bumbac.
Dimensiuni: Cearsaf pilota110x148
300
cm, cearsaf de pat 110x150 cm Fata de
perna 50x50 cm Etichete : Set lingerie
de pat
Perna cu silicon pentru copii.
75
Dimensiuni:50x50. Material -bumbac
Plapoma de silicon pentru copii,
50
marimea 105x145 materialul : din
bumbac
Prosop albTesatura : -100% bumbac.
150
Densitatea
tesaturii
210g/m2,
Dimensiuni:45x70 cm
Prosop
Dimensiuni : 40x75 cm Densitatea
150
tesaturii : 360g/m2Tesatura 100%
bumbac

TOTAL Lotul 2

50 081,00
Lotul 3 : Electrocasnice

1.

39713430
-4

Aspirator cu
containere

buc

2

2.

39700000
-9

Uscator de rufe

buc

2

Aragaz

buc

1

3.

39711000
-9

Aspirator cu containere, puterea
maxima consumata W-2100 Tip de
control mechanic nivel de zgomot DB 84,Tip curatare uscat, tip recipet –
container numarul de accesor 3 ,
lungimea cablului7m de o culoare
neagra
Tip control- electronic, tip uscare –
pompa de caldura,
incarcare
maxima7kg
, nivelul de zgomot 65 db , Clasa de
eficienta energetic A+ ,Dimensiuni
:Inaltimea 85 cm, latimea 60cm ,
adincimea 60cm , deo culoare alba,
garantie 240luni
Tip plita combinata, control –
mechanic.
Tip
cuptor
electric.capacitatea
cuptor
l-70,
temperature maxima -275C, numar de
programe 6,Metoda de curatare – cu
7

4.

39700009

Hota

buc

1

5.

39712200
-8

Fier de călcat

buc

1

6.

39711211
-1

Mixer

buc

2

7.

39700000
-9

Ferbator de apa

buc

2

8.

39700000
-9

Aparat de spalat
cu presiune
mare

buc

2

9.

39711120
-6

Congelator

buc

1

10.

39700000
-9

Mașină de tocat
carne

buc

1

11.

39700000
-9

Televizor

buc

6

12.

39700000
-9

Masa de calcat

buc

2

aburi, numar de arzatoare
-4 ,
suprafata email, suportura –fonta,
aprindere electrica,, sigurata – gaz
arzator
, tip gaz LPG ( Propan –
Butan)
Dimensiuni :Inaltimea -85cm latimea
60 cm, adincimea -60cm greutatea 47.5
kg , culoarea – inox , garantie 240luni
Hota tip – imclinat – evacuare + Modul
de operare – recirculare, numar de
motoare 2, capacitatea mahima de
evacuare m3/h-650, tip de control *sensor, nur de viteze, Consum de
energue , W-266 3
Puterea maxima consumativa W 2500, Talpa metaloceramica, tip de
acoperire – ceilium, Lungimea de cablu
1.9m , cu jet de aburi, capacitatea
rezervor
de
apa-270ml,
oprire
automata, de o culoare verde,
greutatea 1.3kg, garantie 24 luni
Miher tip de mina , puterea maxima
consumata W-450 , numar de viteze -5,
material carcasa –plastic, numar de
accesori -4, de o culore alba, greutatea
1.1 kg , garantie 24 luni
ferbator de apa cu capacitatea de 1.8L,
puterea maxima consumata W -15000,
elimentul de incalzire –spirala ascunsa
, material carcasa sticla/ plastic, cu
oprire automata , cu protective
inpotriva supraincalzirii de o culoare
neagra, garantie 24 luni
Aparat de spalat cu presiune cu o
capacitate l/ora -500, temperature apei
la intrare -40C,puterea maxima
consumata KWh -2.1, de o culoare
galben / negru
Congelator cu capacitatea de 1220 kg,
numar de
compartamente a
congelatorului -6,Control : tip control
mechanic, Alimentatia :Clasa de
eficienta energetica A, consum de
energie annual kW341.
Dimensiuni si greutate :Inaltimea
1500mm Latimea 600mm Adincimea
630.mm Informatii generale : De
culoare alba . Garantie la compressor
24 luni producator Atlant
Masina de tocat carne cu o capacitate
de tocare kg/ min 1.4, Puterea maxima
( cu motor blocat) 1300W Set: Numar
de site 3 , Carcasa: material carcasa
plastic, Materia tava plastic, piciorusele
de cauciuc.
Televizor
de
texnologie
LED,
Diagonala
ecran
40
inch,
Diapazoanele ecranului
30-43
inch,Diagonala
ecranului
101cm
1366x768 HD, aspect imagine -16:9 ,
luminozitate
-400cd/mp,Sistemde
operare –antroid WI-FI , consum de
energie 45W culoare negru , garantie
24 luni
Masa de calcat confectionata carcasa
din metal, sa aiba support pentru ferul
8

de
calcat , system de reglare a
inaltimei, Dimensiuni : Inaltimra 157
cm, latimea 43 cm, adincimea 6cm,
greutatea 5.2 kg Suprafata din bumbac
TOTAL Lot 3

124 603,34
Lotul 4 : Echipament IT

1.

30141200
-1

Laptop

buc

2

2.

30100000
-0

Imprimanta

buc

7

3.

30100000
-0

Proiector

buc

3

4.

30100000
-0

Imprimanta
color

buc

2

5.

30100000
-0

Boxe

buc

7

6.

30100000
-0

Microfon

buc

3

7.

30100000
-0

Aparat foto

buc

2

Laptop cu diagonal ecran 15.6inch
1920x1080 ,capacitatea 550GB -256,
capacitatea memoriei operative 4GB,
tip memorie
operative –DDR4,
numarul de nuclee / canale- 2, Modelul
prodcesorului -6000 ,tip placa video
integrate, placa video –AMD ,radion
625, tip accumulator –Li-ion 2 Cell,
greutatea 1.9 kg, de culoare argintiu,
garantie 24 luni
Impimanta – printer scanner, funtii –
copir, Tip imprimare –laser , culori
imprimate – monocrom, numar cartuse
-1, Dimensiuni maxim printare –A4
Tip scainer – flatbed, rezolutia scanner
-1200x1200, memoria interna MB32 ,
culoare alba, garantie 24 luni
Proector de texnologie –DPL pizeli
efectivi MP -1920x1080 fullHD, flux ,
ANSI lm -3500 , nivel zgomot dB-30,
puterea la mpei W-245, viata la mpei
( ECO) ORE3500, aspect imagine16:9, AUDIO Putere de esire W -3
culoare alba , greutatea 2.8 kg,
garamtie 24 luni
Imprimanta cu Jet canon, Tip primare
inkjet, culorile imprimante
color,
numar de cartuse 4 , numar de culori 4,
dimensiuni mazim imprimate
A4,
viteza de printare printare color -6.8,
Alimentare hirtie ,coli 100, sa aiba
USB 2.0, si Wi -Fi
Bocse,tip control mechanic, control
setari- pe corpus, puterea totala sunet
W 6 Tip de alimentare USB
de
culoare neagra
Microfon de tip –prin cablu,
sensibilitateadB
-30,
Rezistenta
2200OM, fisa –jask 3.5 mm , de o
culoare neagru, Altele -2.m
Aparat foto compact, tip sensor
CMOS,rezolutie sensor 16.67 Mp,
dimensiuni
sensor
-1/2.3
inch
1920x1080Viteza de fotografiere FPS 7, Format fisier –JPEG, MPEG 4,
stabilizator de imaghine-optic, diagonal
ecran -3 inch, memorie interna -20Mb,
WI-FI,Bluetooth, de culoare negru,
garantie 24 luni

TOTAL Lot 4

83 883,31

Lotul 5 : Echipament de bucătărie
1.

39221240
-1

Cratiță cu capac
3L

buc

1

2.

39221240
-1

Cratita cu capac
6L

buc

2

Cratita cu capac,
material –
email,Diametrul 18 cm inaltimea 12
cm ,grosimea 06.mm, compatibil
pentru cuptor
Cratita cu capac, material : email
volumul 6.1,inalimea 15 cm, latimea
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3.

39221240
-1

Cratiță cu capac
8L

buc

1

4.

39221240
-1

Cratiță cu capac
17 l

buc

2

39221240
-1
39221000
-7

Cratiță cu capac
21 L

buc

1

Tigae

buc

2

Masă de
producție din
inox

buc

1

Piala

buc

150

Lingura

buc

25

Cană

buc

150

Farfurie

buc

150

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

39220000

39223200
-3
39223000
-1
39221121
-1
39221210
-2

23 cm, compatibil pentru cuptor
cratita cu capac, volumul 8.1 , ialtimea
20.cm, latimea 27 cm.
Cratita cu capac
, material :
email,Inaltimea 17 cm, latimea 35 cm,
compatibil pentru cuptor
Cratita cu capac, material : email,
Tigae cu capac, diametrul 32 x6 cm ,
tigae cu acoperire
masa de productie din inox cu raft cu
dimensiunile de 1000x700x850 ,masa
confectionata din inox AIAI -201 ,
dotata cu raft interior din table ,
picioare reglabile de inaltimea de pina
la 25 mm
piala pentru copii, cu dimensiunile de
14.5x3.cm din inox
lingura din inox pentru copii cu
dimensiunile de 21x7 cm
Canute din ceramic, pentru copii de o
culoare alba
farfurie de de desert din dimail de 19
cm pentru felul 1 si 2

TOTAL Lot 5

16 632,32
Lotul 6 : Accesorii de birou

1.

30190000
-7

Tabla flipchart

buc

6

2.

30190000
-7

Tabla magnetic
pentru creta

buc

3

Tabla flipchart este prevazuta cu
support pentru hirtie cu ficsare in 2
locuri. Margine din aluminiu support –
tripod cu inaltime reglabila pina la 186
cm, De-a livra cu support pentru
markhtrt si buret
Dimensiuni -100x70 cm greutate 7 kg
Tabla magnetic
cu rama profil
aluminiu, idiala pentru birou. Suprafata
magnetic tratata special , rezistenta la
actiunea achizilor si la zgriieturi.
Pentru scriere, se folosesc doar
markere lababile si pentru stergere,
burette uscat. De-a livra cu acesori
pentru montare pe perete si tivita
(30cm) Sistem de prindere cu dubluri
in cele 4 colturi, diblirule nu se vad.
Garantia pentru tablet magnetice de 2
ani

TOTAL Lot 6

10 122,00

Valoarea estimativă totală

598 351,39

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

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: În termen de maxim 30 zile de
la înregistrarea contractului
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 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
(indicați da sau nu)
10

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 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:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1. Formularul ofertei (F3.1)

Original. Semnat electronic

Obligatoriu

2. Specificaţii tehnice (F4.1)

Original. Semnat electronic

Obligatoriu

3. Specificații de preț (F4.2)

Original. Semnat electronic

Obligatoriu

Original. Semnat electronic
Modelul aprobat prin ordinul
Ministrului finanțelor nr. 72/2020 (nr.
146 din 26.11.2020).

Obligatoriu

Original. Semnat electronic

Obligatoriu

4.
DUAE

5. Formular informativ despre ofertant
6. Prezentarea de dovezi privind
confirmarea produselor, identificare
prin referire la specificatii sau
standarte relevante
7. Certificat de înregistrare a întreprinderii
și Extrasul din Registru de Stat al
persoanelor juridice

8.
Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor, contribuţiilor

Rechizitele bancare sau Certificat de

9. atribuire acontului bancar
10.

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.

Certificate de confirmare sau
declarative de conformitate
eliberat de un organism de
certificare acreditat

Obligatoriu

Copie. Semnat electronic
Copie – eliberat de Agenția Servicii
Publice. Semnat electronic

Obligatoriu

Copie – eliberat de Inspectoratul
Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova).
Semnat electronic

Obligatoriu

Copie. Semnat electronic

Obligatoriu

În termen de 5 zile de la data
comunicării rezultatelor procedurii de
achiziție publică, ofertanții desemnați
câștigători va prezenta Declarația
autorității contractante, conform
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.
145/2020. Semnat electronic.

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse 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 electronică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se
solicită
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai scăzut preț
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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

Ponderea%

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

până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

-

pe: [data] Conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate 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: Limba
română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: Nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

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 se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
Nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: Nu se aplică
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
33. 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
Da
participare
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 se aplică
(se specifică da sau nu)
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35. Alte informații relevante: Nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru: NEAGA Elena
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L.Ș.

