ANUNȚ DE PARTICIPARE

Digitally signed by Neaga Elena
Date: 2021.10.08 15:42:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

privind achiziționarea Uneltelor si 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 Bălăsesti

2. IDNO: 1007601002267
3. Adresa: s. Bălăsesti

4. Numărul de telefon/fax: 0 262 74 2 27
5. Adresa de e-mail §i de internet a autoritàtii contractante: primbalasestiH 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 cadriif proced«rii i“n SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiuneacă
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

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

Cantit
atea

Lotul 3 : Electrocasnice

2.

3.

39713430
-4

Aspirator cu
containere

buc

2

39700000
—9

Uscator de rufe

buc

2

Aragaz

buc

1

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 1-70,
temperature maxima -275C, numar de
programe 6,Metoda de curatare— cu

1

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

4.

39700009

Hota

buc

5.

39712200
-8

Fier de călcat

buc

Mixer

buc

2

6.

3971 1211

7.

39700000
—9

Ferbator de apa

buc

2

8.

39700000
-9

Aparat de spalat
cu presiune
mare

buc

2

9.

3971 120
6

Congelator

buc

10.

39700000
-9

Mașină de '‘‘'
carne

buc

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
amator , tip gaz LPG ( Propan
Butan)
Dimensiuni :Inaltimea -85cm latimea60
cm, adincimea -60cm greutatea 47.5kg ,
culoare—
a inox , garantie 240Iuni
Hota ti—
p imclina—
t 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
acoperir—
e ceilium, Lungimea de cablu
1.9m , cu jet de aburi, capacitatea rezer
vor de apa-270ml, oprireautomata, 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
acces ori -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
impotriva supraincalzirii de o culoare
neagra, garantie 24 luni
Aparat de spalat cu presiune cu o
capacitate 1/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 :CIasa de
eficienta energetica A, consum de
energie annual kW341.
Dimensiuni si greutate :Inaltimea
l500mm 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
l366x768 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
2

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

124 603.34

9. În cazul în care contractul este împărt,it 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 in
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
(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 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.

Specificații tehnice (F4.1)

Original. Semnat electronic

Obligatoriu

3. Specificații de preț (F4.2)

Original. Semnat electronic

Obligatoriu

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

Obligatoriu

5. Formular informativ despre ofertant

Original. Semnat electronic

Obligatoriu

6. Prezentarea de dovezi privind
confirmarea produselor, identificare
prin referire la specificatii sau

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

Obligatoriu

4.

DUAE

standane relevante
7. Certificat de înregistrare a întreprinderii
i Extrasul din Registru de Stat al
persoanelor juridice

8.
Certificat de efectuare sistematică a
plății impozitelor, contribuțiilor
Rechizitele bancare sau Certificat de

9. atribuire acontului bancar

certificare acreditat
Copie. Semnat electronic
Copie— eliberat de Agen ia Servicii
Publice. Semnat electronic

Obligatoriu

Copie— eliberat de Inspectoratul
Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerin elor Inspectoratului
Fiscal a1 Republicii Moldova).
Semnat electronic

Obligatoriu

Copie. Semnat electronic

Obligatoriu
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10.

Declarație privind confirmarea identității
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea
acestora în situatia condamnării pentru
participarea la activități ale unei
organiza{ii sau grupări crirninale, pentru
corupție, fraudă șî/sau spălare de bani.

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): Licitatie 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
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea9‹

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: I• • exactă] Conform SIA RSAP
-

pe: țdata] Conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de particfpare vor fi depuse electronfC prin intermedful 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 ofertefor, cu
excepția caziifiii ci“nd 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 Naționafă pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: muri. CftiSinăii, bd. Ștefan cel Mare si Sfănt nr.124 (et.4), MD 2001,Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatiidansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anuntul respective (dacă este
cazul): Nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
Nu se aplică
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31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunț: 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 Comert ului (numai în cazul anunturilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
(se specifi că da sau nu)

35. Alte informații relevante: Nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru: NEAGA Elena
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L.Ș.

