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

nr. 17/03932 03.11.2017din

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

Achiziționarea echipamentului audio conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și
Sport al Primăriei mun.BălțiObiectul achiziției:
32000000-3Cod 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.:  88  din  03.11.2017.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea echipamentului audio conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport al
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 echipamentului audio
conform necesităților Direcției
Învățămînt,Tineret și Sport al Primăriei

4.00Bucată1.1 Microfon Microfon wireless
Shure BLX24/PG58 S8, PG Seria
Vocal, UHF sistem wireless cu
transmiţătoare portabile PG58, până
la 6 sisteme în paralel, Pilottone,
diversitate antena, scanare rapida a
frecvenţelor libere, capsulă
dinamică PG58, 60 - 15.000 Hz,
cardioid, receptor carcasă din
plastic, antene interne, ieşiri XLR şi
Jack, LED-uri status audio, gamă
frecventă S8 823 - 832 MHz

32342300-5

2.00Bucată1.2 Boxe Top Active Boxe Top Active
Răspuns în frecvență: 38 Hz - 20
kHz
Nivel de presiune acustică: 136 dB
Putere nominală: 2000 W
Traductor LF: SMX2150 15 inch
Convertor MF: 6,5 inch EVS6
RF emițător: DH3 1,25 inch titan
șofer de compresie
Built-in procesor DSP de crossover,
EQ și limitator
Material Corp: mesteacăn 18 mm

32342400-6

1.00Bucată1.3 Mixer 10 mono microfon canale / linie
 2 canale stereo duale
 4 subgrupuri (Inserare și au ieșiri
individuale)
 6 aux trimite
 4-band (două  jumătăţi după
parametri) EQ
 4 efecte stereo reveni
 100mm faders
 Poate fi instalat într-un rack
 Domeniul de frecvență 20 Hz - 50
kHz + 0 /
 -1 dB

32342420-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.3 Mixer  raportul S / N la linia de microfon,
la o sarcină de 150 ohmi ≤ -128 dB
 raportul S / N la nivelul de intrare
al liniei 0 dB ≤ -97 dB
 Dimensiuni - 483x530x192mm.
 Greutate - 10 kg.

32342420-2

1.00Bucată1.4 Mini sistemă muzicală Blocul principal system de o
singură unitate
Difuzor kit 2.0
Putere totală de ieșire (RMS) 250
W
Gama de frecvență 34-22000 Hz
Putere difuzoare frontal 2x125 W
Blocul principal 340x250x250mm,
8.70 kg

32332000-9

1.00Bucată1.5 Mixer Amplificat  Amplificator 2 x 500W.
 Dublu procesor de efect digital cu
100 efecte, tap intarziere si tonuri
de test.
 Patru iesiri Aux, Aux2 avand
posibilitatea de Pre/Post
potentiometru.
 8 canale Mic/Line cu insertii, cu un
total de 8 preamplificatoare de
microfon.
 Sursa de putere de inalta eficienta
pentru obtinerea puterii mari si
greutatii mici.
 Butonul de comutotor picior
permite utilizatorului sa opreasca
sau sa porneasca procesorul de
efecte.
 Sisteme Phantom Power (+48V)
individuale.
Egalizator grafic stereo cu 10 benzi.
Posibilitatea de a opri(mut) toate
canalele de microfon.
 Maner integrat in carcasa.
Carcasa protectoare pentru evitarea
zgarierii mixerului.

32342420-2

2.00Bucată1.6 Boxa pasiva  woofer de 15 "- 38 cm
 tweeter de 1"
 impedanta: 8 ohmi
 Putere: 700W / RMS
 conexiuni: Speakon in / out
dimensiuni 730 x 480 x 400 mm
greutate 19,9 kg
flansa de 35 mm
Raspuns in frecventa: 45 Hz - 18
kHz

32342400-6

2.00Set1.7 Set de 2 microfoane fara fir consum redus al bateriilor
sunet calitativ
 buton: on / off / mute
tehnologia HDAP (High Definition
Audio Performance)
 frecventa US45A/C 660.700 MHz
si 662.300 MHz
 culoare: neagra

32342300-5

2.00Bucată1.8 Stativ Boxa Inaltime: 1000-1800 mm.
Greutate sustinuta: 50kg.
Material: Aluminium.

32000000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată1.8 Stativ Boxa Culoare: Neagra32000000-3

1.00Bucată1.9 Cablu p/u Mixer Un capăt - conectare Mini-jack, alt
capăt – conectare Jack
Lungimea cablului: 3 m.
Culoare: Neagră

32000000-3

2.00Bucată1.10 Cablu p/u Microfon Un capăt - conectare XLR tata, alt
capăt – conectare Jack
Lungime: 1,5 m.
Culoare: Neagra

32000000-3

2.00Bucată1.11 Stativ microfon  Quik-N-EZ Adaptor
 Quik-N-EZ Boom Retainer
Quik-N-EZ Clutch
 Baza trepied
 Inaltime: 1045 - 1680 mm
 Lungime brat: 780mm
Greutate: 3.2 kg
 Culoare: Neagra

32000000-3

2.00Bucată1.12 Cablu p/u microfon XLR - XLR un capăt - conectare XLR tata, alt
capăt – conectare XLR mama
Lungime: 15 m.
Culoare: Neagra

32000000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
livrarea - în termen de 10 zile după aprobarea contractelor la Trezoreria de Stat;
transportarea și livrarea 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 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;
În caz de necesitate, autoritatea contractantă va solicita
mostre sau va organiza o vizită operatorului economic.

Da

7 Livrarea și transportarea se va face din contul
operatorului economic cîștigător

Transportarea și livrarea, se face de către
întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia în  LT
N. Gogol (mun. Bălți, str. N. Filipp, 2) , Gimnaziul nr.
19 (s. Elizaveta) și Casa de Creație a Copiilor M. Blanc
(mun. Bălți, str. Hotin, 1).
Scrisoare de confirmare cu aplicarea ștampilei umede
și semnatura participantului.

Da

8 Declarație pentru termenul de garanție a bunurilor minim - 1 an; 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

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

documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele
transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice.

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: 13.11.2017 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

13.11.2017 10:00la:
RM,  mun.Bălţi,  piața Independenţei,1,  Primăria,   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


