
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/00372 24.02.2017din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților
Primăriei mun.BălțiObiectul achiziției:
37535200-9Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  16  din  24.02.2017.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea și  instalarea echipamentelor de joacă pentru copii  conform necesităților Primăriei
mun.Bălți"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Tobogan cu figurină
7.00Bucată1.1 Tobogan cu figurină Complex de joacă pentru copii cu

virsta de la 2 la 12 ani, trebui să fie
o structură de lemn, constând dintr-
un modul cu o platformă
împrejmuită cu un acoperiș, scări cu
balustrade și coborâre. Dimensiuni:
înălțimea nu mai mică de 3140mm,
lățime și înălțime, bazate pe zona
de securitate a cel puțin 4710 x
5090 mm. Modulul este fabricat din
lemn de esență moale. Picioarele de
sprijin ale modulului sunt realizate
din (brus rotund), bara rotunda. Trei
rafturi sunt montate pe acoperiș,
unul dintre care, printr-o gaură
rotundă trece prin ea, simulează
tub. Platforma trebui să fie făcută
din lemn. Platforma ar trebui să fie
un gard de placaj rezistent la apa.
Gardurile ar trebui să fie vopsite în
culori aprinse, cu motive
decorative. Unul dintre garduri,
echipate cu elemente de joc, cum ar
fi distractiv de exemplu un "Bufon"
imitând o fata cu ochii largi și o
limbă mobilă. Elementul limbă este
montat deplasabil într-un loc
special cu un zâmbet larg, care
poate fi deplasat de-a lungul întregii
lungimi a fantei. Sau alte elemente
de joc similare. Scară cu balustrade
realizate din lemn, placaj rezistent
la apă și țeavă de metal îndoit.
Scările din lemn, sunt fixate între
două benzi de placaj rezistent la
apă, care este atât bordura pentru a
preveni alunecarea copilului de pe
scări. Balustradele instalate din
țeavă de metal îndoit în formă de S.
Coborârea din oțel inoxidabil 304,
este netedă, nu are colțuri,

37535240-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

7.00Bucată1.1 Tobogan cu figurină depresiuni ascuțite și placaj
rezistent la apă, cu margini speciale
pentru rezistență. La ieșirea din
platforma, în pantă se fixeaza un
restrictor provocând copilul să se
așeze, înainte de a  începe
coborîrea. Acoperișul este realizat
din placaj tăieat și rezistent la apă.
Toate detaliile de design sunt
rotunjite cu o rază de cel puțin 3
mm. Toate piesele din lemn sunt
impregnate, pregătite pentru
schimbările de anotimp, șlefuite și
lăcuite cu strat triplu de lac.
Placajul rezistent la apă ar trebui să
fie de cel puțin 18 mm grosime.
Învelișul - suprafațele trebuie să fie
acoperite pentru cel puțin 3 straturi
de vopsele acrilice ecologice și
lacuri pentru utilizare în exterior, cu
protecție împotriva razelor
ultraviolete. Toate elementele de
legătură trebuie să fie din metal
galvanizat, ascunse și ca
demontarea lor să fie imposibilă
fără aplicarea uneltelor speciale.

37535240-1

2 Leagăn dublu cu structură din lemn
11.00Bucată2.1 Leagăn dublu cu structură din lemn Caracteristicile tehnice a marfei

(bunului): una dublă sau două
combinații unice. Spectru de culori:
culori aprinse.Componențe:
leagănul trebui să reprezinte
designul pliabil, cu o înălțime de nu
mai puțin de 2160 mm, fabricate
din oțel, curbate, din țevi sub formă
de arc, cu două batante pe suspensie
flexibilă (lanțuri), elemente pe patru
suporturi. Pilonii (suportul)
leagănelor fabricate din  tub
diametrul țevii fiind nu mai puțin de
60 și 75 mm. Scaunele trebuie să fie
realizate din polietilenă de înaltă
densitate, dintre care unul este
destinat copiilor cu vîrsta de până la
3 ani și, este protejat pe toate părțile
de un tub de aluminiu protejat cu
cauciuc sau din cauciuc acoperit ,
excluzând complet copilul de la
alunecare. Toate suprafețele
metalice trebuie să fie acoperite
pentru cel puțin 3 straturi anti-
coroziune, vopsele ecologice
acrilice, vopsele pentru utilizare în
exterior, cu protecție UV anti-
coroziune, vopsele acrilice
ecologice si lacuri pentru utilizare
în exterior, cu protecțiea împotriva
razelor ultraviolete.Cerințe pentru
instalare: Pentru a asigura o
funcționare sigură și fiabilă a
tuturor picioarelor de sprijin pentru
a crește rigiditatea se adâncesc în
sol nu mai puțin de 0,7 m, urmat
apoi de betonare. Montarea
elementelor trebuie să excludă
posibilitatea dezasamblarii lor, fără

37535210-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

11.00Bucată2.1 Leagăn dublu cu structură din lemn utilizarea unor unelte speciale.37535210-2
3 Balansoar

11.00Bucată3.1 Balansoar Caracteristicile tehnice a marfei
(bunului).Dimensiuni nu mai puțin
de: lungime 2650 mm, lățime 410-
420 mm, înălțime de 1.020 mm.
Spectru de culori: Culori aprinse.
Opțiuni: Balansoar-balansier este
proiectat pentru auto-oscilație a doi
copii. Leagănul este o structură de
balansare în raport cu suportul
central. Purtător - metal, suport
metalic pentru cel puțin 80/40 /
3mm, legătură (pod) metalică, cel
puțin F 22 mm, plăci de bază nu
mai puțin de 250/80 / 6mm.
Balansierul este echipat cu două
perechi de figuri ornamentale de cai
(sau altă cifră similară) din placaj
rezistent la apă, mînere din lemn
dur cu capace de cauciuc și
dispozitiv de susținere din plastic
pentru suportul copiilor, precum și
cu elemente de amortizare sub
scaun cu plăci de metal galvanizat
pentru a atenua atingerea cu solul.
Carcasul leagănului este conceput
în forma de fascicul- grindă de
lemn curbat, nu  mai mică de 85x85
mm, realizat din cel puțin 10 lamele
lipite cu adeziv rezistent la apă.
Scaunele trebuie să fie
confecționate din polietilenă de
înaltă densitate și spatarele să fie
realizate din tuburi de aluminiu
protejate cu cauciuc sau placaj
rezistent la apa. Toate piesele de
placaj trebuie să fie realizate din
placaj șlefuit, rotunjit și lustruit pe
secțiuni mecanice pentru siguranță.
Toate suprafețele trebuie să fie
șlefuite și acoperite pe cel puțin 3
straturi de coroziune ecologice,
vopsele acrilice si lacuri pentru
utilizare în exterior, cu protecție
împotriva razelor ultraviolete. Toate
componentele elementelor de fixare
sunt  încorporate și galvanizate.
Cerințe pentru instalare: Pentru a
asigura o funcționare sigură și
fiabilă a cadrului de susținere
balansoar -balansier trebuie să fie
din beton până la o adâncime de cel
puțin 0,7 m. Montarea elementelor
hardware trebuie să excludă
posibilitatea dezasamblarea lor, fără
aplicarea uneltelor speciale.

37535250-4

4 Gropi de nisip pentru terenurile de joacă -
NISIPIERĂ

11.00Bucată4.1 Gropi de nisip pentru terenurile de joacă -
NISIPIERĂ

Caracteristicile tehnice a marfei
(bunului).Dimensiuni nu mai puțin
de: lungime 2650 mm, lățime 410-
420 mm, înălțime de 1.020 mm.
Spectru de culori: Culori aprinse.
Opțiuni: Balansoar-balansier este
proiectat pentru auto-oscilație a doi

37535270-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

11.00Bucată4.1 Gropi de nisip pentru terenurile de joacă -
NISIPIERĂ

copii. Leagănul este o structură de
balansare în raport cu suportul
central. Purtător - metal, suport
metalic pentru cel puțin 80/40 /
3mm, legătură (pod) metalică, cel
puțin F 22 mm, plăci de bază nu
mai puțin de 250/80 / 6mm.
Balansierul este echipat cu două
perechi de figuri ornamentale de cai
(sau altă cifră similară) din placaj
rezistent la apă, mînere din lemn
dur cu capace de cauciuc și
dispozitiv de susținere din plastic
pentru suportul copiilor, precum și
cu elemente de amortizare sub
scaun cu plăci de metal galvanizat
pentru a atenua atingerea cu solul.
Carcasul leagănului este conceput
în forma de fascicul- grindă de
lemn curbat, nu  mai mică de 85x85
mm, realizat din cel puțin 10 lamele
lipite cu adeziv rezistent la apă.
Scaunele trebuie să fie
confecționate din polietilenă de
înaltă densitate și spatarele să fie
realizate din tuburi de aluminiu
protejate cu cauciuc sau placaj
rezistent la apa. Toate piesele de
placaj trebuie să fie realizate din
placaj șlefuit, rotunjit și lustruit pe
secțiuni mecanice pentru siguranță.
Toate suprafețele trebuie să fie
șlefuite și acoperite pe cel puțin 3
straturi de coroziune ecologice,
vopsele acrilice si lacuri pentru
utilizare în exterior, cu protecție
împotriva razelor ultraviolete. Toate
componentele elementelor de fixare
sunt  încorporate și galvanizate.
Cerințe pentru instalare: Pentru a
asigura o funcționare sigură și
fiabilă a cadrului de susținere
balansoar -balansier trebuie să fie
din beton până la o adâncime de cel
puțin 0,7 m. Montarea elementelor
hardware trebuie să excludă
posibilitatea dezasamblarea lor, fără
aplicarea uneltelor speciale.

37535270-0

5 Carusel de platformă
10.00Bucată5.1 Carusel de platformă Caracteristicile tehnice ale marfei

(bunului). Dimensiuni: lungimea
120 mm, înălțimea 81cm. Culori:
Culori aprinse. Componente de
joacă: Elementul de joacă pentru
copii – Carusel de platformă -
trebui să reprezinte o structură
metalică, cu o lățime maximă nu
mai puțin 120 mm, cu înălțimea de
cădere liberă nu mai mult de 81 cm.
Design-ul trebuie să fie echipat cu
cel puțin trei locuri speciale,
confortabile (în funcție de tipul
leagăn), realizate din polietilenă de
înaltă densitate și să fie protejate pe
toate părțile de un tub de aluminiu
cu un strat de cauciuc, eliminând

37535230-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată5.1 Carusel de platformă complet alunecarea copilului.
Învelișul - suprafeței trebuie să fie
acoperit nu mai puțin de 3 strat de
protecție anti-corozive, vopsele
ecologice acrilice si vopsele de uz
exter, lacuri pentru utilizare în
exterior, cu protecție împotriva
razelor ultraviolete. Toți conectorii
trebuie să fie din metal galvanizat,
ascunse și să fie imposibilă
demontarea lor fără unelte speciale.
Elementul de joacă trebuie să
coincidă tuturor cerințelor
standarde EN 1176.

37535230-8

6 Echipament pentru terenuri de joacă
–Masă de ȘAH

12.00Bucată6.1 Echipament pentru terenuri de joacă –Masă de
ȘAH

Masa de șah pentru doi jucători
trebuie să reprezite o structură
metalică fixă. Cu scaune, o masă și
cu o tablă de șah.  Materiale
folosite:  Cadru din oțel cu un profil
de nu mai puțin 400x600 mm,
scaun și masa cu o grosime nu mai
puțin de 34 mm, realizate din lemn
bine uscat și pregătite pentru
temperaturi schimbătoare, acoperită
cu vopsea acrilică si lac cu protectie
UV. Dimensiunea tablei de șah să
fie nu mai puțin de 420 mm x
420mm., realizat din material
plastic HPL. Dimensiunile de
proiectare,înălțimea nu mai puțin de
758 mm., lungimea de 1573 mm.,
lățimea de 657 mm. Masa trebuie să
fie din lemn cu  dimensiunea de nu
mai puțin 657x 657 mm. Scaunul
de lemn cu dimensiunea nu mai
mică de 657x258 mm. Învelișul -
suprafeței trebuie să fie acoperit nu
mai puțin de 3 straturi de vopsea
anti-coroziuvă, vopsele acrilice
ecologice si lacuri pentru utilizare
exterioră, cu protecție împotriva
razelor ultraviolete. Toți conectorii
trebuie să fie din metal galvanizat,
ascunse și să fie imposibilă
demontarea lor fără implicarea
uneltelor speciale.

37461000-7

7 Complex (teren) de joacă pentru copii
6.00Bucată7.1 Complex (teren) de joacă pentru copii Caracteristicile tehnice ale marfei

(bunului). Dimensiuni:
Dimensiunile de gabarit ale
structurii trebuie să fie nu mai mică
decât 4050-4100 mm, cu lățimea de
2920-3000 mm, înălțimea de 2690-
2800 mm. Culori: culori aprinse.
Design-ul, materiale si
echipamentele: Construcția (design-
ul) trebuie să fie realizat din lemn
bine uscat, placaj, coardă armată,
zona zoster, tuburi de aluminiu.
Design-ul trebuie să fie de o
construcție a celor două zone de
joc: jocuri de noroc și de sport - joc.
Prima zonă trebui să fie
confecționată  din modulul de lemn,

37535200-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

6.00Bucată7.1 Complex (teren) de joacă pentru copii de esență moale, care include
platforma, scara, acoperișul și panta
(topoganul). Scara din lemn  trebui
să aibă trepte și balustrade pentru
ascensiunea în condiții de siguranță
pe platformă. Treptele topoganului
nu ar trebui să fie alunecoase.
Coborârea ondulată, realizată din
panouri din fibră și sticlă de înaltă
calitate, protejînd copiii de la
căderea de sus, din punctul de
coborâre, benzile de alunecare și de
frînare. Ieșirea de pe platforma de
coborîre, trebui să fie limitată sus
de bara din lemn, protejînd copiii
de la căderea de sus de la punctul
de coborâre, cu ajutorul benzilor de
alunicare și frînare. Platforma
trebuie să aibă un gard de lemn.
Acoperișul trebuie să fie
confecționată  din placaj rezistent la
apă și zona săpată cu șindrilă
colorată. Zona a doua, reprezintă o
construcție sportiv-distractivă, cu
un carcas de lemn, stabil, inclusiv
peretele suedez al țevii de aluminiu,
bare orizontale de frânghie armate
cu mânere din aluminiu și plasă
pentru alpinism confecționată din
frânghie armată. Toate detaliile de
construcție din lemn trebuie să fie
cu radiusulnu mai puțin de 3 mm,
șlefuite și vopsite. Toate suprafețele
construcției trebuie să fie acoperite
nu mai puțin de 3 straturi cu vopsea
anti-corozivă, vopsele ecologice
acrilice și lacuri pentru uz extern,
cu protecție împotriva razelor
ultraviolete. Toate elementele de
fixare sunt galvanizate.Cerințe de
instalare: Pentru a asigura o
funcționare sigură și fiabilă a
tuturor picioarelor de sprijin
(piloni) se îngroapă adânc în sol cu
betonarea ulterioară. Montarea
elementelor trebuie să excludă
posibilitatea dezasamblarii lor, fără
utilizarea unor unelte speciale.
Elementul de joacă trebuie să
coincidă tuturor cerințelor
standarde - EN 1176.

37535200-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 10 zile din data înregistrării contractului la Trezorăria de Stat;
termenul-limită pentru recepția finală - 15 mai 2017
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

3 ani; copii de contracte similare pentru perioada din
ultimii 3 ani, facturi fiscale, scrisori de recomandare și
alte documente doveditoare a experienței similare

Da

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele Nu se cere Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

necesare
3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual

îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 Oferta confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului, conform formularului (F 3.1)

Da

6 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau
extras

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

7 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

8 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,
contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

9 Ultimul raport financiar copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

10 Formularul informativ despre ofertant confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului, conform formularului (F 3.3)

Da

11 Specificația tehnică (F4.1) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

12 Specificații de preț (F4.2) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

13 Certificat de conformitate pentru fiecare element în
parte sau alt certificat care să confirme calitatea
bunurilor

confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

14 Certificat de garanție minim 1 an original confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

15 Livrarea, transportarea și instalarea elementelor se va
face din contul operatorului economic cîștigător

se va face din contul agentului economic cîștigător la
adresele indicate în caietul de sarcini - Scrisoare de
confirmare cu aplicarea ștampilei umede și semnatura
participantului. Prețul serviciilor de instalare a
elementelor de joacă pentru copii va intra în prețul
elementelor de joacă.
Serviciile presupun: - Planificarea zonelor
- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni
adâncimea de 0,4 m
- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni
adâncimea de 0,7 m
- Instalarea de fundații, stâlpi
- Instalarea elementelor de echipament de joc pentru
copii

Da

16 Notă Ofertanții vor prezenta prospecte ale ansamblurilor
oferite din care să reiasă caracteristicile tehnice și
proprietățile lor

Da

17 Aviz sanitar pentru fiecare echipament în parte Da
18 Scrisoare de confirmare în original privind respectarea

cerințelor:
-Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor
copiilor:
- Echipamentul trebuie să fie amorsat și vopsit în culori
vii, cu vopsea acrilică din două componente, rezistente
la intemperii, abraziune, actiunea luminii ultraviolete
(un procedeu de vopsire echipamente - pulbere);
- Sistema piloni din lemn vor fi instalate pe lagăre
axiale galvanizate:
- Echipamentul trebuie să fie fabricat în conformitate
cu cerințele europene, în conformitate cu EN 1176
privind siguranța: structuri metalice pentru terenuri de
joc: nu trebuie să aibă margini ascuțite; de a proteja
copiii de căderea echipamentului, echipată cu o
balustradă și zăbrele;
Echipamentul trebuie să evite blocarea capului, gâtului,
piese si haine ale copilului și a corpului lui; pe scări,
sau disponibile pentru copii sub și cu vârsta de trei ani,
balustradele sunt echipate cu prima scară; atunci când
se planifică un loc de joacă pentru

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

echipamente  trebui să fie considerat și calculat locul
de siguranță pentru destinatia planificată.
- Pe suprafața zonei de joc, unde ajunge copilul,
trebuie să fie prevăzută cu un strat de protecție
specială. Zona de aterizare nu se pot aplica materiale
rigide (asfalt sau beton), precum și materiale cu
proprietăți slabe de absorbție a șocurilor (cărămidă,
piatră, materiale bituminoase și pietriș).
Învelișurile naturale (pământul, gazonul) la fel, nu pot
fi utilizate datorită faptului că, în lipsa unei îngrijiri
corespunzătoare a acestora proprietățile lor de
absorbție a șocurilor sunt reduse semnificativ, iar astfel
de acoperiri sunt traumatice.
Din materiale în vrac se permite utilizarea nisipușui și
a pietrișului (inafara proiecției de granit) fracție de pînă
la 8 mm de rumeguș. Atunci când se cere învelirea
terenului, este necesar pentru de a asigura cu o grosime
suficientă a acoperirii, astfel încât fracția de nisip de
0,2 - 2 mm să amortizeze căderile și grosimea stratului
de acoperire să nu fie mai mică de 500 mm.
- Trebuie să fie luate în considerație:
1. Tehnologia lucrărilor (funcționează în conformitate
cu diagrama de flux);
2. Efectuat securitătii lucrului (asigurarea riscului);
3. Măsuri de protecție a muncii (informații cu privire la
desfășurarea mesejului TB);
4. Măsuri pentru prevenirea accidentelor (informarea
clientului referitor la starea tehnică a utilităților);
5. Să asigure drenarea apelor de suprafață, eliminând
inundarea adiacente și a structurilor;
6. Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor
trebui să fie aduse în starea corespunzătoare regulilor
de amenajare a teritoriului mun.  Bălți;
7. Eliminarea reziduurilor de construcție efectuate în
timp, nu mai mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor;
8. Garanția privind echiparea construcțiilor metalice
(garduri) – să nu fie mai puțin de 2 ani, pentru
tencueală - 5 ani, cu excepția cazurilor de deteriorare a
echipamentului de către persoanele terțe;
- Nu este permis să atragă organizații să o
subcontracteze;
- Disponibilitatea certificatelor de calitate pentru
elementele de joacă;
- Disponibilitatea licențelor pentru amenajarea
teritoriului.

19 Notă Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri
separate care vor conţine „propunerea tehnică” şi
„propunerea financiară”.Oferta, scrisă, semnată şi,
după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu
cerinţele expuse în documentația de atribuire.
Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte
mijloace electronice.

Da

20 Garanția pentru ofertă original, conform modelului formularului (F 3.2),
garanție bancară sau transfer pe contul autorității
contractante

Da

21 Garanţia de bună execuţie a contractului (la semnarea
contractului)

(emisă de o bancă comercială) conform formularului
F3.6

Da

22 Garanția pentru lucrările de instalare min. - 3 ani, max. - 5 ani, original, scrisoare de
confirmare cu aplicarea semnăturii și a ștampilei
Participantului

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
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Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Tel.: serviciulachizitiipublice@mail.ru023154623 ,  Fax: 023154623 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ŢARANU ANA, inspector de specialitate al Serviciului Achiziții Publice

Setul de documente poate  fi  primit  la  adresa:  Republica  Moldova,  mun.  Bălţi,  piața  Independenţei,  1,   biroul  250,  et.II  sau
http://balti.md/anunturi-2/.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 16.03.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1,  biroul 250, et.IIpe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

16.03.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.IIIpe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: BABII LEONID


