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

nr. 18/01298 10.04.2018din

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

Achiziționarea și instalarea utilajului de uz casnic (electrocasnice - aparat de aer condiționat,
proiector) conform necesităților DÎTS 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.:  28  din  10.04.2018.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea și instalarea utilajului de uz casnic (electrocasnice - aparat de aer condiționat, proiector)
conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 și instalarea utilajului de uz
casnic (electrocasnice - aparat de aer
condiționat, proiector) conform
necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

3.00Bucată1.1 LT G.Coșbuc - Aparat de aer condiționat Caracteristici Generale
Tip produs: Standard
Suprafața de montare:Perete
Suprafața acoperită: pănă la 35 m2
Capacitate generală:12000 BTU
Capacitate de racire: 10920 BTU
Capacitate de încălzire:11600 BTU
Eficiența energetica răcire:A++
Eficiența energetica încălzire: A+
Temperatara minima de operare
răcire
 (-°C) : 15
Temperatura maxima de operare
răcire (+°C) : 48
Temperatura minima de operare
incalzire
(-°C) : 15
Temperatura maxima de operare
incalzire (+°C) : 24
Tip filtru: Anti-alergic,
Antibacterian, Anti-praf,
Deodorizant
Tip compresor : Rotativ
Inverter : Da
Unitate internă
Duzumidificare (l/h) : 1,4
Debit de aer unitate internă: 290
m3/h 410m3/h 480 m3/h 560 m3/h
Nivel de zgomot unitate internă : 29
dB
35 dB 37 dB 42 dB
Lungime unitate internă : 790 mm
Lațime unitate internă : 275 mm
Inalțime unitate internă : 200 mm
Greutate unitate internă : 11 Kg

39717200-3

2.00Bucată1.2 LT B.P.Hasdeu - Aparat de aer condiționat Puterea la răcire 7,03 (2,0~8,20)
kW Puterea la încălzire 7,62 (2,0~8,

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 LT B.P.Hasdeu - Aparat de aer condiționat 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 60-70 m2
Alimentarea 220-240V, 50Hz
Fluxul de aer 1250 m3/oră
Nivelul de zgomot al unității
interioare (răcire) 36 dB(A)
Lungimea maximă a traseului 25 m
Diferența maximă de înălțime 10 m
Diametrul tuburilor ¼-5/8 inci
Dimensiuni (unitate interioară)
1078x325x246mm
Dimensiuni (unitate externă)
955x700x396 mm

39717200-3

4.00Bucată1.3 LT B.P.Hasdeu - Proiector echivalentul  NEC V260
Tehnologia de afișare: DLP
Rezoluția nativă: 800x600
Luminozitate: 2600 lumeni
Contrast: 2000:l
Zoom optic: 1.1
Dimensiunea ecranului minimă: 1.2
m
Dimensiunea ecranului maximă: 13
m
Difuzor incorporat: da
Putere sunet: 7W
Putere lampa: 180W
Viață lampa: 3500 ore
                      VGA, S-Video,
compozit,
Intrări             component, mini
audio jack
Suport 3D: da
Ieșiri: VGA
Interfețe rețea: RS-232
Nivel de zgomot: 34 dB
Dimensiuni: 310x95x247 mm
Greutate: 2.5 kg

38652120-7

4.00Bucată1.4 Școala Sportivă nr.1 - Aparat de aer
condiționat

Puterea la racire 6,1 kW
Puterea la incalzire 6,7 kW
Consumul de energie (racire) max
(1915) W
Consumul de energie (incalzire)
max (1856) кW
-Suprafata incaperii 60-67 m2
Alimentarea 220-24-ov- 50:Нz'
Fluxul de aer 900 m3/ora
Nivelul de zgomot al unitatiiii
interioare (racire) 37 dB(A)
Lungimea maxima а traseului 25 m
Diferenta maxima de inaltime 10 m
Diametrul tuburilor 1/4 - 1/2 inci
Dimensiuni ( unitate interioara )
970х300х225 mm
Dimensiuni ( unitate extema)
913х680х378 mm

39717200-3

3.00Bucată1.5 Școala Sportivă nr.1 - Aparat de aer
condiționat

Puterea la racire 2,55 kW
Puterea la incalzire 2,65 kW
Consumul de energie (racire) max

39717200-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată1.5 Școala Sportivă nr.1 - Aparat de aer
condiționat

(794) W
Consumul de energie (incalzire)
max (734) W
-Suprafata incaperii 20-27 m2
Alimentarea 220-24-ov- 50:Нz'
Fluxul de aer 470 m3/ora
Nivelul de zgomot al unitatii
interioare (racire) 26 dB(A)
Lungimea maxima а traseului 15 m
Diferenta maxima de inaltime 10 m
Diametrul tuburilor 1/4 - 3/8 inci
Dimensiuni ( unitate interioara )
698х250х185 mm
Dimensiuni ( unitate extema)
720х428х310 mm

39717200-3

3.00Bucată1.6 LT B.P.Hasdeu - Proiector Proiector
echivalent (compatibil cu tabla
interactivă existentă în liceu)
Optoma X341
Tehnologia de afișare: DLP
Rezoluția nativă: 800x600
Luminozitate: 2600 lumeni
Contrast: 2000:l
Zoom optic: 1.1
Dimensiunea ecranului minimă: 1.2
m
Demensiunea ecranului maximă: 13
m
Difuzor incorporat: da
Putere sunet: 7W
Putere lampa: 180W
Viața lampa: 3500 ore
                       VGA, S-Video,
compozit
Intrări              component, mini
audio jack
Suport 3D: da
Ieșiri: VGA
Interfețe rețea: RS-232
Nivel de zgomot: 34 dB
Dimensiuni: 310x95x247 mm
Greutate: 2.5 kg

38652120-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
livrarea - în termen de 10 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat
livrarea - la adresele indicate în caietul de sarcini
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

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau
extras

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului;

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

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

Da

7 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

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

Da

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

Da

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

Da

11 Certificat de conformitate (pentru bunurile care se
certifică) sau alt certificat echivalent ce confirmă
calitatea bunurilor oferite

copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii
și ștampilei Participantului

Da

12 Termen de garanție pentru bunuri -  minim 2 ani original confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

13 Livrarea, transportarea și asamblarea elementelor se va
face din contul operatorului economic cîștigător

transportarea, livrarea, instalarea/montarea se face de
către ofertantul cîștigător, din contul acestuia în LT G.
Coșbuc (mun. Bălți, bul. Larisa, 3), L.T. Hașdeu (mun.
Bălți, str. Cehov, 19) și Școala Sportivă nr. 1 (mun.
Bălți, str. M. Sadoveanu, 54);- Scrisoare de confirmare
cu aplicarea ștampilei umede și semnatura
participantului.

Da

14 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta
bunuri

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie
prezentate unul din următoarele documente: Licență de
activitate – copie – confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. Autorizația de funcționare –
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. copia Extrasului eliberat de Camera
Înregistrării de Stat confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului

Da

15 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

16 Valoarea estimativă a achiziției 175 000,00 lei fără TVA Nu

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: CEREMUŞ LILIANA, Șef 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: 23.04.2018 10:00
Republica Moldova, mun. Bălţi, 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

23.04.2018 10:00la:
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Republica Moldova, mun. Bălţi, 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: ŞMULSCHII GHENADIE


