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

nr. 18/01101 23.03.2018din

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

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.:  23  din  23.03.2018.

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: 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 Balansor
5.00Bucată1.1 Balansor Caracteristicile tehnice a marfei

(bunului).
Dimensiuni generale ale
construcției trebuie să fie nu mai
puțin de: lungime 2650 mm, lățime
410-420 mm, înălțime de 1020 mm.
Spectrul de culori:-pronunțate și
aprinse.
Opțiuni: Balansorul este destinat
pentrua  oscila doi copii. Leagănul
este o structură de balansare în
raport cu suportul central. Suportul
metalic pentru cel puțin
80/40/3mm, legătura (pod)
metalică, cel puțin F 22 mm, plăcile
de bază nu mai puțin de
250/80/6mm. Balansorul este
echipat cu două perechi de figuri
ornamentale din lemn dur rezistent
la apă, la fel și mînerele din lemn
dur acoperite cu capace de cauciuc
și dispozitiv de susținere din plastic
pentru suportul copiilor, precum și
cu elemente de amortizare sub
scaun din caugiuc instalată sub
scaun cu plăci din metal galvanizat,
cu scopul de a atenua atingerea cu
solul (pămîntul).
Carcasul balansuarului are structura
grindei curbate din lemn, profilul
find nu  mai mic de 85x85mm,
realizat din cel puțin 10 lamele de
structură lemnoasă lipite între ele
cu adeziv rezistent la apă.
Scaunele trebuie să fie
confecționate din polietilenă de
înaltă densitate, iar spătarele
instalate la țevele de aluminiu
protejate cu cauciuc sau placaj
rezistent la apă. Toate detaliile din
placaj trebuie să fie realizate din

37535250-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată1.1 Balansor placaj șlefuit, rotunjit și lustruit pe
toate secțiunile mecanice pentru a
oferi siguranța totală. Toate
suprafețele trebuie să fie șlefuite și
acoperite cu cel puțin 3 straturi de
vopsea anticorozială, ecologică,
acrilică șiapoi acoperite cu lacuri de
uz exterior, avînd ca proprietate
protecție împotriva razelor
ultraviolete. Toate elementelor de
legătură și de fixare sunt
galvanizate.
Cerințele pentru instalare: Pentru a
asigura o funcționare sigură și
fiabilă a cadrului de susținere al
leagănului -balansier trebuie să fie
betonată la o adâncime de cel puțin
0,70m.
Montarea elementelor hardware
trebuie să excludă posibilitatea
dezasamblării lor, fără utilizarea
instrumentelor cu destinație
specială.

37535250-4

2 Complex de joacă pentru copii
6.00Bucată2.1 Complex de joacă pentru copii Caracteristicile tehnice ale marfei

(bunului).
Dimensiuni generale: gabaritele
construcției trebuie să fie nu mai
mică decât 4050-4100mm, cu
lățimea de 2920-3000mm, înălțimea
de 2690-2800 mm.
Spectrul de culori: pronunțate și
aprinse.
Construcția trebuie să fie fabricată
din material lemn bine uscat de
calitate superioară, din placaj, funie
armată, zona zoster, tuburi de
aluminiu. Design-ul trebuie să fie
de o construcție a celor două zone
de joc: jocuri distractive și de jocuri
sport.
Zona I construcție de joacă
distractivă- formează modulul din
lemn de rășinoase, în care se
include: platforma, scara,
acoperișul și jgheabul (topoganul).
Scara din lemn  trebui să aibă trepte
și balustrade pentru ascensiunea în
condiții de siguranță spre platformă.
Treptele topoganului nu trebui să
fie alunecoase.
Jgheabul ondulat spre finiș,
confecționat din metal de înaltă
calitate, cu margini din ambele părți
confecționate din lemn și benzile de
alunecare și de frînare toate acestea
asigurînd protecțiea copilului la
coborîrea pe jgheab.
 Ieșirea de pe platforma spre start la
jgheab, trebui să fie limitată sus cu
o traversă lemnoasă, astfel ca
copilul binevol să se ațeze înnainte
de alunecarea pe jgheab.
 Platforma trebuie să aibă un
parapet protector (îngrădire) în

37535200-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată2.1 Complex de joacă pentru copii forma gardului de lemn, sau oricare
altă figură distractivă.
 Acoperișul trebuie să fie
confecționată  din placaj rezistent la
apă și șindrilă colorată specială
pentru acoperiș.
Zona II, 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,
leagăn dublu. Toate detaliile de
construcție din lemn trebuie să fie
cu radiusulnu mai puțin de 3mm,
șlefuite și vopsite.
Toată suprafața construcției trebuie
să fie acoperită cu nu mai puțin de 3
straturi de vopsea anti-corozivă,
vopsea ecologică, acrilică și lacuri
de uz extern, cu protecțiea
împotriva razelor ultraviolete.
Toate elementele de legătură sunt
galvanizate.
Cerințe pentru instalare: A asigura
fiabilitatea și siguranța
expluatației.Toate suporturile
(picioarele de sprijin)se vor adînci
în sol (pămînt) cu betonarea
ulterioară a acestora.
Montarea elementelor
echipamentului, trebuie să excludă
posibilitatea dezasamblării lor fără
utilizarea instrumentelor cu
destinație specială. Complexul de
joacă pentru copii trebuie să
corespundă cerințelor standardului
EN 1176.

37535200-9

3 Leagăn dublu
5.00Bucată3.1 Leagăn dublu Caracteristicile tehnice a marfei

(bunului): una dublă sau două
combinate.
Spectru de culori - pronunțate și
aprinse.
Componențe: leagănul are un
design pliabil, cu o înălțime de nu
mai puțin de 2160 mm -3070mm,
fabricat din țevi de oțel, curbate, în
formă de arc, cu două batante pe
suspensie flexibilă (lanțuri),
elemente, pe patru suporturi.
Pilonii (stîlpii) leagănelor sunt
fabricate din țevi, diametrul căreia
fiind nu mai puțin de 60mm și 75
mm.
Scaunele trebuie să fie realizate din
polietilenă de înaltă densitate
anexate pe două batante pe
suspensie flexibilă (lanțuri).
Toată suprafeța metalică trebuie să
fie acoperită cu cel puțin 3 straturi
de vopsea anti-corozie, ecologică și
acrilă, apoi acoperită cu lac de uz
exterior cu specificul de a proteja
bunul de razele ultraviolete.

37535210-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată3.1 Leagăn dublu Cerințe pentru instalare: Pentru
asigurarea funcționării sigure și
fiabile, toate picioarele de sprijin se
adâncesc în sol(pămînt) nu mai
puțin de 0,40m. pentru a crește
rigiditatea, apoi urmînd procesul de
betonare.
Montarea elementelor trebuie să
excludă posibilitatea dezasamblarii
lor, fără utilizarea instrumentelor cu
destinație specială.

37535210-2

4 Bancă simplă
4.00Bucată4.1 Bancă simplă Dimensiuni generale:

Greutate totală maximă de pînă la
290kg – 300kg,
Lățimea de nu mai puțin de 370mm
-400mm,
Lungimea de nu mai puțin de
1950mm – 2050mm,
Înălțimea de nu mai puțin de
420mm – 520mm.
Componențe:
Banca trebuie să fie confecționată
din lemn cu picioare (țevi) metalice.
Toată suprafeța băncii (cea metalică
și cea lemnoasă) trebuie să fie
acoperită cu cel puțin 3 straturi de
vopsea anti-corozie, ecologică și
acrilă, apoi acoperită cu lac de uz
exterior cu specificul de a proteja
bunul de razele ultraviolete.
Montarea elementelor trebuie să
excludă posibilitatea dezasamblarii
lor, fără utilizarea instrumentelor cu
destinație specială.
Betonarea elementulor se va face la
o adâncime de cel puțin 0,40m în
sol.

43325000-7

5 Bancă cu spătar
4.00Bucată5.1 Bancă cu spătar Dimensiuni generale:

Greutate totală maximă de pînă la
290kg – 300kg,
Lățimea de nu mai puțin de 700mm
-790mm,
Lungimea de nu mai puțin de
1200mm – 1950mm,
Înălțimea de nu mai puțin de
570mm – 670mm.
Componențe:
Banca (scaunul) trebuie să fie
confecționată din lemn cu
picioare(țevi) metalice. Speteaza
confecționată din lemn avînd
suportul spetezii (țevi) metalice.
Toată suprafeța băncii incșusiv și
speteaza (cea metalică și cea
lemnoasă) trebuie să fie acoperită
cu cel puțin 3 straturi de vopsea
anti-corozie, ecologică și acrilă,
apoi acoperită cu lac de uz exterior
cu specificul de a proteja bunul de
razele ultraviolete.
Montarea elementelor trebuie să
excludă posibilitatea dezasamblarii

43325000-7



pag. 5

CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată5.1 Bancă cu spătar lor, fără utilizarea instrumentelor cu
destinație specială.
Betonarea elementulor se va face la
o adâncime de cel puțin 0,40m în
sol.

43325000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Începutul executării contractului - în termen de 10 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat;
Termenul pentru livrarea și instalarea terenurilor de joacă: max 1 lună
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
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 Act permisiv pentru livrarea bunurilor solicitate copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

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

Da

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

Da

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

Da

12 Certificat de conformitate pentru fiecare element în
parte

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

13 Certificat de garanție pentru bunuri -  minim 1 an original confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

14 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 fi inclus în prețul
elementelor de joacă.
Serviciile presupun: - Planificarea zonelor
- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni
adâncimea de 0,5 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

15 Declarație pe proprie răspundere, în original, privind
respectarea cerințelor:

Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor :
1. Elementele de joacă pentru copii, destinate pentru uz
public, trebuie să corespundă normelor de siguranță și
exploatare, conform standartului EN 1176-1:2012.2;
2. Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor,

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

trebuie să fie adusă în ordine;
 Eliminarea reziduurilor de construcție - efectuate în
timp de nu mai mult de 2 zile după finalizarea
lucrărilor;
3. La etapa finisării lucrărilor de instalare, va  fi
întocmit procesul verbal de recepție a lucrărilor de
instalare a elementelor de joacă pentru copii.

16 Declarație pe proprie răspundere În perioada de garanție înlăturarea defecțiunulor se va
face din contul agentului economic cîștigător cu ieșirea
la fața locului în termen de 3 zile lucrătoare după
primirea informației despre defecțiune și 5 zile de lucru
pentru lichidarea defecțiunilor, cu excepția cazurilor de
forță majoră, pentru a evita pericolul ce poate afecta
sănătatea copilului - cu aplicarea semnăturii și a
ștampilei ofertantului

Da

17 Declarație pe proprie răspundere fiecare element de joacă va dispune de  panou
informativ - original, cu aplicarea semnăturii și a
ștampilei oferatntului

Da

18 Notă În caz de necesitate, înainte de a determina ofertantul
cîștigător, experții desemnați de autoritatea
contractantă, vor ieși la fața locului pentru a  vizualiza
în realitate mostrele elementelor de joacă ce urmează a
fi instalate

Da

19 Declarație pe proprie răspundere, în original, privind
respectarea cerințelor:

Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor:
 1. Elementele de joacă pentru copii, destinate pentru
uz public, trebuie să corespundă normelor de siguranță
și exploatare, conform standartului EN 1176-1:2012.2;
2. Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor,
trebuie să fie adusă în ordine; Eliminarea reziduurilor
de construcție - efectuate în timp de nu mai mult de 2
zile după finalizarea lucrărilor;
3. La etapa finisării lucrărilor de instalare, va fi
întocmit procesul verbal de recepție a lucrărilor de
instalare a elementelor de joacă pentru copii.
4. În perioada de garanție înlăturarea defecțiunulor se
va face din contul agentului economic cîștigător cu
ieșirea la fața locului în termen de 3 zile lucrătoare
după primirea informației despre defecțiune și 5 zile de
lucru pentru lichidarea defecțiunilor, cu excepția
cazurilor de forță majoră, pentru a evita pericolul ce
poate afecta sănătatea copilului.     - cu aplicarea
semnăturii și a ștampilei ofertantului

Da

20 Prospecte (în culori) Ofertanții vor prezenta prospecte ale ansamblurilor
oferite din care să reiasă caracteristicile tehnice și
proprietățile lor

Da

21 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: 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: 02.04.2018 10:00
Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1,  biroul 250, et.IIpe adresa:
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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

02.04.2018 10:00la:
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


