ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 17/03436 din 26.09.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Cerere a ofertelor de preţuri
Utilaj tehnologic pentru instituțiile de învățământ din subordine - REPETAT
39711000-9

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.: 77 din 26.09.2017.
În scopul achiziţionării "Utilaj tehnologic pentru instituțiile de învățământ din subordine - REPETAT"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1
1.1

2
2.1

3

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Masina electrica de tocat carne
39711000-9 asina electrica de tocat carne

Masina electrica de curatat radacinoase
(cartofi, morcov, sfecla)
39711000-9 Masina electrica de curatat radacinoase
(cartofi, morcov, sfecla)

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

Bucată

1.00 - Productivitate minima 300 kg/ora
- Dimensiuni aproximative de
gabarit 600x500x400 mm
- Puterea nominla 16/400 kw/w
- Include 2 cutite cu dublu tais
- Include 2 site cu gauri de diametre
diferite
- Include 1 cutit pre-cutter
- Suprafata din inox

Bucată

1.00 - Productivitate minima 300 kg/ora
- Incarcare 10 kg
- Dimensiuni aproximative de
gabarit 600x500x400 mm
- Puterea nominla 16/400 kw/w

3.1

Dulap frigorific cu 2 usi
39711000-9 Dulap frigorific cu 2 usi

Bucată

1.00 - Regimul de temperatura intre 1 si
10 °C
- Volum util minim 1200 litri
- Nr de polite minim 8
- Lacat
- Iluminare interna
- Racire dinamica
- Agent de racire R404a
- Dezghetare automata
- Greutatea aproximativa pe polita:
50 kg
- Dimensiuni aproximative de
gabarit 1600x700x2000
- Putere nominala 0,48/220 kw/w

4.1

Dulap frigorific cu 1 usa
39711000-9 Dulap frigorific cu 1 usa

Bucată

3.00 - Regimul de temperatura intre 1 si
10 °C
- Volum util minim 500 litri
- Nr de polite minim 4
- Lacat
- Iluminare interna
- Racire dinamica
- Agent de racire R404a
- Dezghetare automata
- Greutatea aproximativa pe polita:
50 kg
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

4.1

39711000-9 Dulap frigorific cu 1 usa

5.1

Cuptor electric cu convectie, 4 nivele
39711000-9 Cuptor electric cu convectie, 4 nivele

5

6

6.1

7

Cuptor de preparare cu abur tip injector,
cu control mecanic, electric, capacitatea 12
nivele
39711000-9 Cuptor de preparare cu abur tip injector, cu
control mecanic, electric, capacitatea 12 nivele

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
3.00 - Dimensiuni aproximative de
gabarit 800x700x2000
- Putere nominala 0,48/220 kw/w

Cantitatea

Bucată

2.00 - Capacitatea 4 tave 600x400 mm
- Distanta dintre nivele minim 70
mm
- Control electromecanic
- Umidificator de la buton mecanic,
manual
- Suprafata si interiorul fabricat din
inox total
- Dimensiuni aproximative de
gabarit 800x700x500 mm
- Puterea nominla 6,5/230 kw/w
- Include suport din inox cu polita
- Include 4 tave 600x400x20

Bucată

2.00 - Mărimea aproximativ de
860x900x1250
- Puterea aproximativ de 15,8/400
- distanta intre ghiduri 67mm;
- 3 ventilatoare reversibile;
- controlul electro mecanic permite
reglarea 3 parametri de baza:
timpul, temperatura, umeditatea;
- 2 regimuri de pregatire: convectie °t 30-260°C; - convectie
+ 100% abur °t 48…260°C;
- executat din inox;
- Include: - 12 tave de mărimea
530x325 mm
- support din inox cu polita
- filtru dedurizator 12 litri Garantie
min 1 an

7.1

Fierbator electric alimentar de 200 litri
39711000-9 Fierbator electric alimentar de 200 litri

Bucată

2.00 - Capacitatea de 200 litri
- Timpul maximal de încălzire – 50
min
- 3 regimuri de lucru: minimal,
mediu și maximal
- Diametrul cazanului –minim
500 mm
- Suprafata si vasul fabricat din
inox total
- Dimensiuni aproximative de
gabarit 800x900x1100 mm
- Puterea nominla 18/380 kw/w

8.1

Boiler de 100 litri
39711000-9 Boiler de 100 litri

Bucată

1.00 - Tip: acumulativ.
- Metoda de incalzire: Combinat.
- Element de incalzire: tubular.
- Capacitate rezervor: 100 l.
- Putere nominala: 1500 W.
- Temperatura maxima: 75°С.
- Timp incalzire: 3 ore 40 min.
- Metoda de alimentare cu apa: sub
presiune.
- Instalare: vertical.
- Metoda de fixare: pe perete.
- Conectare: de jos.
- Acoperire interna rezervor:
ceramica.
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 - Anod dublu: da.
- Anod de magneziu: da.
- Termometru: da
SPECIFICATII: Tip acumulativ.
- Putere (W) 1500.
- Putere nominala (kW) 1.5.
- Tip instalare vertical.
- Metoda de fixare pe podea.
- Metoda de incalzire combinat.
- Temperatura maxima ( °С) 75.
Volum (l) 100.
- Acoperire interna rezervor
ceramica.
- Inaltime (mm) 978
- Latime (mm) 500
- Adancime (mm) 562
- Greutate (kg) 46.4

Cantitatea

8.1

39711000-9 Boiler de 100 litri

9.1

Raft din inox 1
39711000-9 Raft din inox pentru cratițe

Bucată

2.00 Fabricat total din inox
Dimensiuni: lungimea 900mm x
lățimea 500mm x înălțimea
2200mm.

10
10.1

Raft din inox 2
39711000-9 Raft din inox pentru cratițe

Bucată

2.00 Fabricat total din inox
Dimensiuni: 1000mm lungimea x
600mm lățimea x 2000mm
înălțimea

11
11.1

Raft din inox 3
39711000-9 Raft din inox pentru cratițe

Bucată

1.00 Fabricat total din inox
Dimensiuni: 1900mm lungimea x
800mm lățimea x 1850mm
înălțimea

12
12.1

Raft din inox 4
39711000-9 Raft din inox cu polițe

Bucată

1.00 Fabricat total din inox
Dimensiuni: 1500mm lungimea x
400mm lățimea x 900mm înălțimea

13
13.1

Raft din inox 5
39711000-9 Raft din inox cu 4 polițe

Bucată

1.00 Fabricat total din inox
Dimensiuni: 1900mm lungimea x
700mm lățimea x 1700mm
înălțimea

14
14.1

Raft din inox 6
39711000-9 Raft din inox cu 4 polițe

Bucată

1.00 Fabricat total din inox
Dimensiuni: 1800mm lungimea x
600mm lățimea x 1600mm
înălțimea

15
15.1

Raft din inox 7
39711000-9 Raft din inox pentru cratițe

Bucată

2.00 Fabricat total din inox
Dimensiuni: 1250mm lungimea x
750mm lățimea x 2200mm
înălțimea

16
16.1

Masă din inox 1
39711000-9 Masă de inox cu poliță

Bucată

4.00 - Fabricata total din inox;
- Cu margine;
- Include o polita inferioara;
- Dimensiuni aproximative de
gabarit: 1150mm lungimea x
700mm lățimea x 850mm
înălțimea.

17
17.1

Masă din inox 2
39711000-9 Masă din inox

Bucată

1.00 - Fabricata total din inox;
- Cu margine;
- Dimensiuni aproximative de
gabarit: 1500mm lungimea x
800mm lățimea x 850mm

9

pag. 4
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Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

17.1
18
18.1

39711000-9 Masă din inox
Masă din inox 3
39711000-9 Masă din inox

19
19.1

20
20.1

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 înălțimea.

Cantitatea

Bucată

1.00 Fabricată total din inox
- Cu margine;
- Dimensiuni aproximative de
gabarit: 1480mm lungimea x
1200mm lățimea x 1000mm
înălțimea.

Masă din inox 4
39711000-9 Masă din inox cu poliță

Bucată

2.00 - Fabricată total din inox
- Cu margine;
- Include o poliță inferioară;
- Dimensiuni aproximative de
gabarit: 1250mm lungimea x
750mm lățimea x 750mm
înălțimea.

Masă din inox 5
39711000-9 Masă din inox cu poliță

Bucată

1.00 - Fabricata total din inox;
- Cu margine;
- Include o polita inferioara;
- Dimensiuni aproximative de
gabarit: 1250mm lungimea x
800mm lățimea x 850mm
înălțimea.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În decurs de 10 zile din momentul semnării contractului.
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1
2
3

Specificație preț F 4.2
Specificații de tehnici F 4.1
Certificat/decizie de înregistrare a entității

4
5

Certificat de atribuire a contului bancar
Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor și
contribuțiilor
Ultimul raport financiar

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Certificat igienic sau de conformitate eliberat de către
Organul Național de verificare a conformității
produselor.
Formular informativ despre ofertant
Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere
Oferta
Declarația privind situația personală a operatorului
economic F 3.5
Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal)
Licenta de activitate
Minim ani de experiență în livrarea bunurilor
respective
Certificat de calitate ISO 9001:2008
Dovezi documentare care confirma capacitatea de
executare a contractului
Scrisori de recomandare
Cazier judiciar detaliat a întreprinderii

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Conform formularului F 4.2 - original
Conform formularului F 4.1- original
Emis de Camera înregistrării de Stat, copie confirmată
prin ștampila și semnătura participantului
Confirma prin ștampila și semnătura participantului
Eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat, copie
confirmată prin ștampila și semătura participantului
Copie confirmată prin ștampila și semnătura
participantului
Copie - certificata cu stampila si semnatura
ofertantului (în limba română sau limba rusă)

Da
Da
Da

Original, potrivit modelului din F 3.3
Original conform F 3.4

Da
Da

Potrivit modelului din formularul F 3.1 - original
Declarație pe proprie răspundere completată conform
formularului F 3.5 - original
Copie - confirmată prin stampila si smnatura
ofertantului
Copie - certificată prin stampila si sermnatura
ofertantului
Original sau copie cu stampila si semnatura
ofertantului.
Copie - certificată prin stampila si sermnatura
ofertantului
Copie - certificata cu stampila si semnatura
ofertantului (în limba română sau limba rusă)
Copii certificate cu stampila si semnatura ofertantului
Copie - certificata cu stampila si semnatura
ofertantului

Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
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Nr. d/o
19
20

21

Denumirea documentului/cerinței
Document de la producator ce confirma statutul de
dealer al participantului
Document care confirma existenta centrului de
deservire tehnica pe garantie si postgarantie autorizat
pe teritoriul Republicii Moldova
Declarație privind instalarea utilajului achiziționat.

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Copie - certificata cu stampila si semnatura
ofertantului (în limba română sau limba rusă)
Copie - confirmata cu stampila si semnatura
ofertantului

Da

Ofertantul declară că are capacitate deplina de a instala
utilajul tehnologic achiziționat.

Da

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: Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa: str, I.Creanga 4/2
Tel.:
21-03-35
, Fax:
210334
, E-mail: dets_buiucani@list.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CERCEL DOINA, jurist
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:
04.10.2017 11:00
pe adresa: DETS sect. Buiucani, str, Ion Creanga 4/2, anticamera
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
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

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
04.10.2017 11:00
pe adresa: Primăria mun. Chișinău, str. Ștefan Cel Mare și Sfînt 83
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:

SOLOMIŢCHI VERONICA

