ANUNȚ DE PARTICIPARE
9

privind achiziționarea Mobilierului
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de preturi
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
2. IDNO: 1003600150554
3. Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3
4. Numărul de telefon/fax: 022 85-72-39, 022 75-15-69

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imsp scp@ms.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

7. Tipul autorității contractante șii obiectul principali 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): Instituție Medico-Saniilară Publică, obiectul principal de
activitate: prestarea asistentei medicale.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/execuitarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
.

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor
/lucrărilor solicitate

.............

1.1

39100000-3

Secție din 4 scaune

J

2-■■

de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

T otul 1 (scaune p/u festivități)

25

buc

Carcasă metalică din țeava
rotundă vopsită în culoare
neagră
Capete picior acoperite cu
PVC sau plastic
Lungime: 2250 mm
Lățime: 400 mm
Înălțime: 500 mm
înălțime cu spetează: 900 mm
Șezutul, speteaza cât și cotiera
vor fi tapițate din ecopiele de
culoare roșie
Șezutul, speteaza vor avea o
grosime de 50 mm.

Lotul 2 (mobilier office)

2.1

39100000-3

Masă pentru
calculator

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

30

buc

1

Masa este produsă din PAL
melaminat de minim 18mm
grosime
Culoare: stejar (dub) sonoma
Dimensiuni:
1500*700*750mm

74 000,00 Iei

2.2

39100000-3

Dulap oficce-line

buc

20

2.3

39100000-3

Scaun pentru
calculator

buc

5

Suprafața mesei prelucrată cu
cant ABS-2 mm
Noptieră (tumbă) integră cu
masa din partea dreptă cu
dimensiunile:
450*500*650mm cu 3 sertare
înzestrate cu mâner
Partea stângă a mesei va fi
înzestrată cu stativ p/u blocul
(case-ul) calculatorului.
Tip construcție: dulap drept
Material: PAL melaminat
Culoare: strjar sonoma
înălțime: 1900-2000 mm
Lățime: 600-800 nun
Adâncime: 420-600 nun
Tip uși: swing
Număr uși: 2
Rafturi:2-6
Bară p/u umerar: da
Material tapițerie:
piele
artificială
Material carcasă;
metal
Culoare: negru
Baza: pe rotile
Lățime (mm): 580
Greutate maximă utilizator
(kg): 120
înălțime (mm): 1100
Adincime (mm): 650
Cotiere: metal acoperit cu piele
artfîcială
Gaz-lift: da
Mecanism de înclinare: da
Reglaj fotoliu în înălțime: da
Reglaj spetează înclinare: da

Total lot

101 000,00 lei

1 mul 3'Kiichi-n hali mobilier)

3.1

39100000-3

Cuier pentru haine

buc

26

3.2

39100000-3

Mobilă p/u
bucătărie

buc

2

2

Tip: de perete
Material: oțel
Adâncime (imn): 85
înălțime (imn): 215
Lățime (nun): 680
Nr. de cârlige: 6-8
Număr dulapuri(corpuri): 1
superior, 1 inferior
Lungime: 2000-2200 mm
Adâncime corp superior:280320 mm
Adâncime corp inferior: 460500 nun
înălțime corp inferior: 860 mm
înălțime corp superior: 600800 mm
Material carcasă: LPAL
Culoare carcasă: alb
Material fațadă: LPAL
Culoare fațadă: bej mat/alb,
stejar bardolino
Grosime material: 18 nun
Număr rafturi: 11
Număr sertare: 1

3.3

39100000-3

Colț moale
(bucătărie)

buc

1

Număr uși: 8-10
Blat(tablieră) inclus, acesta are
2000-2200 mm lungime, 550
mm adâncime și 25 mm
grosime.
Colț de bucătărie
Tapițerie: piele artificială
Culoarea: bardolino
Material carcas: pal
Dimensiuni colț:
înălțime: 970 mm
Lungime: 1765 mm
Lățime: 1255 mm
Adâncime: 610 mm
Dimensiuni taburetă:
înălțime: 465 mm
Lungime: 450 nun
Lățime: 380 mm
Setul conține colț și 2 taburete.
23 500,00 lei

Total lot

Lotul 4 (mobilier p/u baie)

4.1

39100000-3

Oglindă

buc

12

4.2

39100000-3

Perdele p/u baie

buc

40

Înălțime: 800 mm
Lățime: 550-600 mm
Mod prindere: de perete
Formă oglindă: dreptunghiular
Grosime: 4-6 mm
Material 60% polietilen/40%
EVA
Dimensiune 150x200 cm
Greutate 130g/ml
Culoare: Alb sau bej
Mod de prindere: Pe bară
Inelușe p/u fixare: Din plastic

8 000,00 lei

Total lot
Lotul 5 (rafturi metalice galvanizate)

Raft metalic
galvanizat

5.1

buc

20

Material carcasă: metal
înălțime: 1830 mm
Lățime: 900 mm
Adîncime: 380 mm
Material polițe: PAL laminat
cu cadru metalic
Nr. de polițe: 6-7

\ alo irc.i cMiniaihâ loială

33 700,00 Iei

240 200,00 lei

A

9. In cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________ .

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 decurs de 10 zile de la
solicitarea instituției, cu transportul furnizorului, anul 2021
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
(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/eerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/eerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Formularul ofertei

Potrivit Formularului F3.1 din documentele de atribuire,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
participantului.

DA

2

Specificații tehnice

Conform Formularului F4.1 din documentele de atribuire,
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a
participantului.

DA

3

Specificații de preț

Conform Formularului F4.2 din documentele de atribuire,
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a
participantului.

DA

Original, emisă de către bancă, conform formularului F3.2
(1% din suma ofertei fără TVA).

Notă: transfer la contul autorității contractante nu se
acceptă. în cazul în care, ofertantul nu îndeplinește
condițiile de calificare solicitate, oferta acestuia automat se
respinge.

4

Garanția pentru ofertă

5

Formularul informativ despre ofertant

Original, potrivit Formularului F3.3 din documentele de
atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a
participantului.

DA

6

Extras actualizat de la Agenția
Servicii Publice a persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
participantului.

DA

7

Certificat de atribuire a contului
bancar

Copie eliberată de banca deținătoare de cont, confirmată
prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.

DA

8

Certificat de efectuare sistematică a
plății impozitelor, contribuțiilor

Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal al RM. (valabilitatea
certificatului conform cerințelor IF al RM) confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice a participantului.

DA

9

Ultimul raport financiar

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
participantului.

DA

10

Certificat de conformitate/calitate sau
alt certificat care atestă calitatea
bunului, eliberat de către producător

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
participantului.

DA

11

Documentul Unic
European (DU AE)

Completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
a participantului.

DA

12

Garanția de bună
contractului (5%)

13

NOTĂ

de

Achiziții

execuție

a

Original, emisă de către bancă, conform formularului F3.3
(la etapa semnării contractului).
1, Potrivit art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii nr. 131 din
03.07.2015 privind achizițiile publice ,,pe ofertele
electronice se va aplica semnătura electronică ”.

4

DA

DA

DA

2. La etapa evaluării ofertelor documentația de atribuire se
va solicita pe suport de hârtie confirmată prin semnătură și
ștampilă umedă.
3. A se prezenta în mod obligatoriu fotografia bunului
pentru fiecare lot separat.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, irestrînse și al
procedurii negociate), după caz: nu este cazul

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordull-cadru, sistemul dinamic ele achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut per
lot și corespunderea documentației de atribuire solicitată de către autoritatea contractantă

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactă] Indicat în SIA RSAP

pe: [data] Indicat în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vorfi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fii 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 sa u cererile de participare: limba
română

27. Respectivul contract se referă Ia 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.nid
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial all Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul): nu este cazul
A

30. In cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu

5

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunț: 22.03,2021

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 24.09.2021
A

33. In cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliiza/accepta:_____________________
][ itimir? i m
' im ntfî u Bct f®
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Da
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Nu
plățile electronice
Nu

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 specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: nu

Conducătorul interimar al grupului de lucru: Vasile BOAGHE

6

