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

nr. 17/03789 24.10.2017din

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

Achiziționarea utilajului de uz casnic (electrocasnice) conform necesităților Direcției
Învățămînt, Tineret și Sport  a Primăriei mun.BălțiObiectul achiziției:
39700000-9Cod 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.:  85  din  24.10.2017.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea utilajului de uz casnic (electrocasnice) 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 Achiziționarea utilajului de uz casnic
(electrocasnice) conform necesităților
Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  a
Primăriei mun.Bălți

2.00Bucată1.1 Aparat de aer condiționat Parametrii tehnici:
Putere la răcire 7,03 (2,00~8,20)
kW
Puterea la încălzire 7,62
(2,00~8,60) kW
Consumul de energie (răcire) 1,76
(0,4~3,2) kW
Consumul de energie (încălzire)
2,36 (0.45~3.78) kW
Suprafața încăperii 40-45 m2
Alimentarea 220-240 V, 50 Hz
Fluxul de aer 1250m3/oră
Nivelul de zgomot al unității
interioare (răcire) 36 dB (A)
Lungimea maximă a traseului 25 m
Difirența maximă de înălțime 10 m
Diametrul tuburilor 1/4-5/8 inci
Dimensiuni (unitate interioară)
1070x325x246 mm
Dimensiuni (unitate externă)
955x700x396 mm

39717200-3

2.00Bucată1.2 Aparat de aer condiţionat Regimul (răcire), regimul
(încălzire), regim (uscare), regim
automat, prod-te la răcire,BTU
12000, prod-te la incalz, BTU
12000, putere de răcire, V 3370,
putere de incălzire, V 3520, nivelul
de zgomot a bloc. Int.(DB) 30,
nivelul de zgomot a bloc ext. (DB)
56, numărul de compresoare 1,
agent frigorific R410A, temp
externa (racire), +18+42 C, temp.
externa (incălzirea),-7+24
C,ajustarea debitului de aer,
reglarea direcției de aer, auto-
distribuire a fluxului de aer, filtru
de aer, auto-curățare, funcție regim

39717200-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată1.2 Aparat de aer condiţionat ventilare, regim autorestart, auto-
decongelare a blocului intern,
display digital, simbol luminous al
ecranului, indicarea pornirii,
indicarea regimului de funcționare,
indicarea disfuncționalității,remnal
sonor, telecomanda, puterea
max.consumată 1050 W, numărul
de blocuri interne-1, culoarea
blocului intern-alb, greutatea
unității-8 kg, înălțime bloc intern-
27.5 cm, lățimea bloc int.-80 cm,
adîncime blocului intern 18.8 cm,
culoarea blocului extern-alb,
greutatea unității externe-28 kg,
inălțime bloc extern-54 cm, lățimea
bloc extern-78 cm, adîncimea
blocului extern-25 cm.

39717200-3

1.00Bucată1.3 Aspirator multifuncţional cu funcţie de spălare
covoare

Tip curățare-uscat/umed
Putere maximă consumată: 1400 W
Putere de aspirare aer: 70 I/sec
Tip recipient: sac/container.
Dimensiuni (LxAxÎ), cm-
38,5x38,5x50
Greutate: 8 kg

39713430-6

1.00Bucată1.4 Televizor LCD TV Diagonala: 43”(109 cm)
Format ecran: 16:9 Rezoluție:
3840x2160
Rezoluție HD: 4K UHD Iluminare
LED:da, Drect LED Tip matrice
ecran: TFT, IPS Sunet stereo: da
Smart TV (acces la internet) : da,
Frecvența echivalența de actualizare
ecran:1200 (PMI 1200)

32324100-1

1.00Bucată1.5 Televizor Smart TV WebOS 108 cm/ 43’
Tip LCD
Diagonal 43” (109 cm)
Rezoluția HD 2160p (4KUHD)
Smart TV-da

32324100-1

1.00Bucată1.6 Aspirator profesional pentru curățare cu apă Tip crățare-uscat, tip control-
mecanic, putere maximă
consumată-1800 W, putere de
aspirare-400 W, lungime cablu de
alimentare – 5 m, tip recipient-
container, capacitate recipient praf-
2 lit, filtru de eliminare fină-HEPA
12, tip tub-telescopic, material tub-
metal, podea/covor-da, dimensiuni
(LxAxÎ)-30x38x27 cm, greutate-8,6
kg, garanție – 24 luni.

39713430-6

7.00Bucată1.7 Televizor LED 40” Smart, Diagonala ecran,
inch-40, unghi de vizionare (V) –
178 pr., unghi de vizionare (H) –
178 pr., diagonal ecran-102 cm,
indexul calității imaginii – 400 PQI,
rata de reimprospatare – 50 Hz,
rezoluție ecran – 1920x1080 pixeli
full HD, smart TV-da, sistemul de
operare-Tizen OS, TV digital –
DVB –T2, DVB-C, DVB-S, număr
de boxe-2, putere de ieșire 2x10 W,

32324100-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată1.7 Televizor intrare USB 2.0-da, intrare HDMI-
3, Ethernet (LAN)-da, Wi-Fi-da,
intrare composite (RCA)-1, intrare
(YPbPr)-1, culoare-negru,
dimensiuni cu stativ –
917.6x604.0x250.7 mm, greutate cu
stativ – 9,6 kg, dimensiuni fără
stativ - 917.6x539.2x55.1 mm,
greutate fără stativ – 8,6 kg,
garanție-24 luni.

32324100-1

1.00Bucată1.8 Condiționer Tip aparat Monosplit
Clasa energica de racire/Clasa
energica de încălzire A+
Funcții standart Dezumidificare,
Ventilare, Purificare, Răcire,
Încălzire
Inverter-Da, Tip filtru-Eazy Full
HD
Funcții speciale-Antibacteria, Anti
Alergy, Anti Virus
Coating, Auto Clean, Auto Restart,
Good Sleep, Fast Cool, Confort
Cool, 2 Step Cooling, Single User
Mode, Quite Mode, Directionare
aer stînga-dreapta (manual), sus-jos
(automata)
Culoare-alb
Dimensiuni unitatea interioară (W x
D x H cm)-82,6*27,5*26,0
Dimensiuni unitatea exterioara (W
x D x H cm)-72,0*26,5*54,8

39717200-3

9.00Bucată1.9 Mașina de spălat rufe standart Incărcare maximă (bumbac)-8 kg,
tip de încărcare-frontală, viteza
maximă de stoarcere, rot/min-1200,
clasa eficientei energetic de spălare-
A+++, clasa de spălare-A, clasa de
stoarcere-B, consum de apă în
program, L/ciclu-58, nivel de
zgomot la spălare (Db)-54, nivel de
zgomot la centrifugare (Db)-69,
tipul display-ului-LED, auto-reglare
a nivelului, scuturarea hainelor
după scurgere, spălare rapida,
clatire suplimentară, spalare manual
a linei, regimul de spălare a
hainelor pentru copii, regimul de
spălare a pernelor, bio-faza,
indecare a etapelor programului,
semnal sonor de preparare, sistem
(protecție de la copii), auto-
detectarea defectelor, controlul
dezechilibrului, controlul spumei,
materialul curvei-Poliplex,
inălțime-85 cm, lățime-60 cm,
adincime-55 cm, dimensiuni
(IxLxA)-85x60x55, culoare-sur,
greutate-62 kg, țara de origine-
Rusia, garanție-24 luni, specificul-
Motor Direct Drive.

39713200-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 10 de zile din data înregistrarii contractelor la Trezoreria de Stat
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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 Specificația tehnică și de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului

Da

2 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau
extras

copie emisă de Camera Înregistrării de Stat, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

3 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberată de banca deţinătoare de cont Da
4 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

impozitelor,contribuţiilor
copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal
al Republicii Moldova)

Da

5 Formularul informativ despre ofertant confirmat prin semnătura şi ştampila participantului Da
6 Certificat de conformitate copia originalului, confirmată prin ştampila şi

semnătura participantului
Da

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

Costul serviciilor privind asamblarea/montarea vor fi
incluse în prețul bunurilor.
Scrisoare de confirmare cu aplicarea ștampilei umede
și semnatura participantului.

Da

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

Da

9 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

10 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 SAP

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
R Moldova, mun.Bălţi,   Primăria, piața Independenţei, 1, 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:
R Moldova, mun.Bălţi,   Primăria, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.IIIpe adresa:

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


