
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 17/03724 24.10.2017din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

(Repetat) Achiziționarea mobilei conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport
a Primăriei mun.BălțiObiectul achiziției:
39000000-2Cod 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.:  85  din  24.10.2017.

În scopul achiziţionării "(Repetat) Achiziționarea mobilei conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a 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 Mobilă
2.00Bucată1.1 Dulap cupe Caracteristici: Dulap. Utilizați

sistemul de suspensie superior uși
Hettich fără profil metalic.
Material si accesorii: 16mm PAL
Recomandat pentru producția de
mobilier de birou.
Cant ABS (plastic), caracterizată
prin rezistență ridicată la uzură.
Germană accesorii pentru mobila
HETTICH. Mânere din plastic
Mobilier Mortice. Capac. Cabinetul
setat la "lagăre axiale" pentru a
proteja produsul de la expunerea la
apă și de a proteja podeaua de
zgârieturi.
Culoare standard: fag lumină
Dimensiuni:
Lungimea-180 cm
Lățimea-60 cm
Înălțimea – 220 cm

39122100-4

3.00Bucată1.2 Safeu pentru oficiu Dimensiuni:
Înălțime - 115 cm
Lățime - 40 cm
Adâncime - 35 cm
Greutate: 45 kg

39000000-2

2.00Bucată1.3 Canapea Carcas de metal
Paralon 20 mm.
Material – imitaţie de piele
GHERA  sau ZEVS
Culoare bordo
Dimensiuni: 1600*500*900

39113200-9

2.00Bucată1.4 Mobilier de birou cu dulap şi rafturi DSP Egger 18, ABS 0,5
Mînere metal – 128 mm
Dimensiuni: 3000*1400*400

39130000-2

12.00Bucată1.5 Masă în formă de trapez Masă în formă de trapez cu picioare
reglatoare h 20mm.
DSP Egger18,

39121200-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12.00Bucată1.5 Masă în formă de trapez Birou ABS 2,0, ABS 0,5
Dimensiuni: 1200*600*750

39121200-8

10.00Bucată1.6 Masă de birou cu perete separator pe dreapta Caracteristic principale
Forma –dreptunghiulară
Material carcas –metal, acoperit cu
vopsea polimerică
Carcasa demontabilă – 40x25 mm,
Material tabliera –PAL melaminat
Culoarea carcasă/ tabliera
–gri/stejar deschis
Dimensiuni (LxAxI) -  90x60x75
cm

39121200-8

10.00Bucată1.7 Masa de birou Caracteristici principale
Forma – trapez
Material carcasa-metal, acoperit cu
vopsea polimerică
Carcasa demontabila – 40x25mm
Material tabliera –PAL melaminat
Culoarea carcasă/tabliera –gri/stejar
deschis
Dimensiuni (LxAxI) -130x60x75
cm

39121200-8

1.00Bucată1.8 Stelaj Caracteristici:
Tip-stelaj
Material- PAL melaminat
Variante culori-gri/stejar deschis
Numar rafturi-5
Dimensiuni
 lungimea-800 mm
Latimea-400 mm
Inaltimea-2000mm

39122100-4

1.00Bucată1.9 Dulap Carateristici generale:
Tip-dulap dublu
Material-PAL melaminat
Variante culori-gri/stejar deschis
Numar rafturi -1
Dimensiuni
800 mmx2100x400mm

39122100-4

2.00Bucată1.10 Masa de scris Caracteristici:
Tip –masa de scris
Material-PAL melaminat
Variante culori-gri/stejar deschis
Numar sertare -1
Dimensiuni
 lungimea-1250 mm
Latimea-700 mm
Inaltimea-750mm

39121200-8

2.00Bucată1.11 Dulap –stelaj cu sticla Caracteristici generale:
Tip –dulap stelaj
Material- PAL melaminat
Variante culori –gri/stejar deschis
Numar rafturi-2
Dimensiuni
 lungimea-800 mm
Latimea-400 mm
Inaltimea-1500mm

39122100-4
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 30 zile după înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat.
Transportarea, livrarea, asamblarea/montarea bunurilor  - din contul ofertantului cîștigător
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 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau
extras

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

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

Da

3 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

4 Formularul informativ despre ofertant confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

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

Da

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

Da

7 Declarație pentru termenul de garanție a bunurilor minim - 2 ani; original confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului;

Da

8 Livrarea, transportarea și asamblarea/montarea se va
face din contul operatorului economic cîștigător

Scrisoare de confirmare cu aplicarea ștampilei umede
și semnatura participantului.

Da

9 Notă Ofertanții vor prezenta prospecte, imagini, fotografii
ale bunurilor oferite din care să reiasă caracteristicile
tehnice și proprietățile lor.

Da

10 Lista fondatorilor operatorului economic Copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de
Stat (valabilitatea extrasului nu va depăși 3 luni din
ziua eliberării) confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

11 Notă 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

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
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

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: 01.11.2017 10:00
RM,  mun.Bălţi,  piața Independenţei,1,  Primăria,   biroul 250, et.IIpe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

01.11.2017 10:00la:
RM,  mun.Bălţi,  piața Independenţei,1,  Primăria,   biroul 311, et.IIIpe adresa:
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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


