ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea materialelor de construcții
prin procedura de achiziție licitație publică
1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. Adresa: mun. Chișinău, str. Titulescu 35
3. Numărul de telefon/fax: 022409748//022409703
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anp@anp.gov.md
5. 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
6. 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): Instituție publică
7. 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.
poz.

Codul
CPV

1

44111200-3

2

44111800-9

3

44810000-1

4

44812220-3

5

44812220-3

6

7
44812100-6

8
9
10

44190000-8

11
12

44912200-8

13

24910000-6

14

44112230-9

15

44411300-7

16

44411700-1

17

03419000-0

18

44112500-3

44912200-8

Denumirea materialelor de
construcţie

Specificația tehnică

în ambalaj de 40 kg;
GOST 10178-85
în ambalaj de polietilenă
Amestec uscat din ipsos
SM 262:2005
hidratat, praf în ambalaj de 20-25kg
Var stins
GOST 9179-77
de tipul (Euroton Lav), ambalat în
Vopsea pe baza de copolimeri,
căldări minim 12kg DIN EN 13300
de tipul (SUPRATON), ambalat în
Amorsă-grund
căldări
minim 10 kg
email PF-115 alb;
Vopsea albă
GOST 6465-76, PT MD 8700204346-026:2001
email PF-115 verde deschis; GOST
Vopsea verde deschis
6465-76, PT MD 87-00204346026:2001
email PF-115 albastru deschis; GOST
Vopsea albastru deschis
6465-76, PT MD 87-00204346026:2001
email PF-115 neagră; GOST 6465Vopsea neagră
76, PT MD 87-00204346-026:2001
din plastic ALB
Lambriu
200x5950 mm
Faianta
20*30, m2
Gresie
30*30, m2
pentru teracota de tipul (Baukol
Adeziv
Extra), ambalat în saci 25 kg
Linoleum
lăţimea 4m., semiindustrial
din metal emailată echipată cu sifon
Chiuvetă
şi elemente de fixare, GOST 2369594
din metal emailat în complet cu vas
Vas closet
de acumulare si scurgere a apei,
GOST 18297-96
(HC-35/1000, grosimea 0.55 mm,
Țiglă profilată
Digitally signed by Demcenco Serghei
RAL 6005)
Date: 2019.03.13 13:09:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Pelicula
anticondesat pentru acoperis
Location: Moldova
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Ciment M-400

Valoarea
estimată fără
TVA

U/M

Cantitatea

t

80

86666,67

t

40

36666,67

t

30

62500,00

kg

2700

29250,00

kg

2700

18000,00

kg

540

11250,00

kg

270

5400,00

kg

270

5400,00

kg

135

2700,00

m2

714

23800,00

m
m2

1134
810

66150,00
50625,00

t

20

25000,00

m2

1200

75000,00

buc

100

19166,67

buc

100

41666,67

m2

5661

542512,50

m2

6750

33750,00

2

19

03419000-0

Cherestea ecarisată

20

03419000-0

Cherestea ecarisată

21

44113610-4

Mastică

22

44113300-8

Membrană bituminoasă

23

44330000-2

Armatura

24

44163100-1

Țevi

25

44163100-1

Țevi

26

44330000-2

Foi de metal,

27

44330000-2

Foi de metal zincat

28

42630000-1

Disc pe metal

29

31711140-6

Electrozi

30

44312300-3

Egaza

31

44312300-3

Egaza

32

44312300-3

Egaza

33

44521210-3

Lacăte

34

44521210-3

Lacăte

35

44163100-1

Ţevi PP-R ALBA

36

44163100-1

Ţevi PP-R ALBA

37

44163100-1

Ţevi PP-R ALBA

38

44163000-0

Ţevi pentru conduce apă-gaz

39

44163000-0

Ţevi pentru conduce apă-gaz

40

44163000-0

Ţevi pentru conduce apă-gaz

41

44163000-0

Ţevi pentru conduce apă-gaz

grosimea 50 mm; lăţimea 150 mm;
lungimea 6,0 m,
GOST 24454-80
grosimea 25 mm; lăţimea 120 mm;
lungimea 4,0m.
GOST 24454-80
de bitum pentru etaşarea învelitorilor de
acoperiş, (ambalat în saci)
GOST R52020:2003,
GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002
bituminoasă ТКП , echivalent
(Linocrom)GOST 30547-97
d. 14 A-III
GOST 7566-94
de oțel dreptunghiulare 40*20*3mm,
lungimea 6m, GOST 30245-2003
de oțel pătrată 70*70*4mm, lungimea
4m, GOST 30245-2003
dr. 3mm (1000*2000),
GOST 19904-90
dr. 0,70mm,
(1000*2000)GOST 16523-97
pentru polizor unghiular, 180 x 1.6 x
22.23
p/u sudat , d.3.2mm p/u curent
alternativ
în formă liniară (ЗАКЛ , inima
sîrmei 2,65 mm (ГОСТ 9850-72),
grosimea panglicii zincate 0,55
mm(ГОСТ 14918-80))
în formă spiralată cu Dn 600 mm,
conţinând 5,4 spirale într-un m.l.
(ЗАКЛ , inima sîrmei 2,65 mm
(ГОСТ 9850-72), grosimea panglicii
zincate 0,55 mm(ГОСТ 14918-80))
VARAN (în formă plasă rabiță ),
inima sîrmei 2,65 mm (ГОСТ 985072), grosimea panglicii zincate 0,55
mm(ГОСТ 14918-80) cu ochiul
120x120mm, lățimea ruloanelor
3,0m.
de regim p/u celule cu deschidere pe
o direcție
de regim p/u celule cu deschidere pe
2 direcții
d.20x2,8 mm (p/u aprovizionare cu
apă caldă și rece, grosimea peretelui
2,80 mm)
d.32x4,4 mm (p/u aprovizionare cu
apă caldă și rece, grosimea peretelui
4,40 mm)
d.50x6,9 mm (p/u aprovizionare cu
apă caldă și rece, grosimea peretelui
6,90 mm)
d.15x2,5 mm (diametrul de trecere,
interior, grosimea peretelui 2,8 mm)
GOST 3262-75
d.20x2,8 mm (diametrul de trecere,
interior, grosimea peretelui 2,8 mm)
GOST 3262-75
d.32x3,2 mm (diametrul de trecere,
interior, grosimea peretelui 3,2 mm)
GOST 3262-75
d.40x3,5 mm (diametrul de trecere,
interior, grosimea peretelui 3,5 mm)
GOST 3262-75
2

m3

13,50

32625,00

m3

12,00

29000,00

t

4

33333,33

m2

1 000

20833,33

kg

2 000

18333,33

m

300

7416,67

m

800

46666,67

buc

100

42916,67

buc

100

15000,00

buc

600

5000,00

kg.

500

16666,67

m.l

6 000

50000,00

m.l.

1000

104166,66

m2

3000

512500,00

buc

300

150000,00

buc

200

100000,00

m

400

2666,66

m

400

6666,67

m

200

8333,33

m

600

12000,00

m

600

15000,00

m

600

27000,00

m

600

22500,00

42

43

44163000-0

4441100-0

Ţevi pentru conduce apă-gaz

Radiatoare

44

44163100-1

Ţeavă din polietilenă

45

44163100-1

Ţeavă din polietilenă

d.50x3,5 mm (diametrul de trecere,
interior, grosimea peretelui 3,5 mm)
GOST 3262-75
pentru sisteme de încălzire, din fontă,
secţionate cu 5-7 secţii,
- puterea unei secţii – minimum
0,15 kW;
-

suprafața de încălzire a unei secții
– minimum 0,2 m2;

-

volumul unei secții – minimum
1,2 litri;

-

racord la ţeavă cu d.20 mm,
conform STAS 31311-2005.

m

600

27500,00

sectii

280

26166,66

*(Preţul se va propune pentru o
secţie)
GOST 31311-2005
pentru canalizare exterioară cu mufe
D110 x 2.2mm, l =2m
buc
100
SM GOST
R 52134:2005
pentru canalizare interioară cu mufe
D50 x 1.8mm, l =1m
buc
50
SM GOST
R 52134:2005
Suma estimativă făra TVA:

4166,67

625,00

2472587,50

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta):
1) Pentru toate loturile;
3.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

4. Termenii și condițiile de prestare solicitați: aprilie-iunie 2019.
5.

Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019.

6. 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.

Denumirea documentului/cerințelor

3.1

Formularul ofertei

3.2

Garanţia pentru ofertă – formularul
garanţiei bancare

3.3

Formularul informativ despre ofertant

3.4
3.5

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

completată în conformitate cu
Formularul (F 3.1)- în original, cu
ştampila şi semnătura Participantului;
completată în conformitate cu
Formularul (F 3.2) - în original,
garanţie bancară în original emisă de o
bancă comercială, termenul de
valabilitate să fie egal cu 60 de zile
completată în conformitate cu
Formularul (F 3.3)- în original, cu
ştampila şi semnătura Participantului;
completată în conformitate cu
Formularul (F 3.4)- în original, cu
ştampila şi semnătura Participantului;
completată în conformitate cu
Formularul (F 3.5)- în original, cu

Declaraţia privind conduita etică a şi
neimplicarea în practici frauduloase şi
de corupere
Declaraţia privind situaţia personală a
operatorului economic
3

Obl.
Da /Nu
Da

Da

Da

Da
Da

ştampila şi semnătura Participantului;

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

3.11

3.12

3.13
3.14
3.15
3.16

completată în conformitate cu
Formularul (F 4.1)- în original, cu
ştampila şi semnătura Participantului;
completată în conformitate cu
Specificaţii de preţ
Formularul (F 4.2)- în original, cu
ştampila şi semnătura Participantului;
Dovada înregistrării juridice
emis de organul abilitat– copie, cu
ştampila şi semnătura Participantului;
eliberat de banca deţinătoare de cont, în
Certificat de atribuire al contului bancar
original sau copie cu ştampila şi
semnătura Participantului;
eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului – conform
Certificat de efectuare sistematică a
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
plăţii impozitelor, contribuţiilor
Republicii Moldova, în original sau copie
cu ştampila şi semnătura Participantului;
copie, cu ştampila şi semnătura
Ultimul raport financiar
Participantului;
Certificat de conformitate – eliberat de
copia originalului, confirmată prin
Organismul Naţional de Verificare a
semnătura și ștampila Solicitantului şi
conformităţii produselor
Participantului pentru pozițiile:19,13,17,21,22 și 29;
Copia pașaportului tehnic sau descrierea copie, confirmată prin semnăta şi
tehnică detaliată
ştampila Participantului pentru pozițiile:
15,16 și 43;
Mostre
la solicitare pentru pozițiile: 17, 18 și 22
Certificat fitosanitar
original și/sau copie, confirmată prin
semnăta şi ştampila Solicitantului și
Participantului – pentru pozițiile 19 și 20
DUAE
Completat conform formularului anexat
procedurii
Specificaţii tehnice

Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da

Da

Da
Da

Da

7. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (licitația electronică): se aplică.
8.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

9.

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor este conform datelor din SIA RSAP.

10. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
12. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
13. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.
14. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
15. 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
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16. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.03.2019
17. 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
Se acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
NU
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă

Conducătorul grupului de lucru: Serghei DEMCENCO

5

_________________

L.Ș.

