ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 18/03580 din 10.08.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI
MUNICIPAL CHIŞINĂU
Licitaţie publică
Echipamente de joacă pentru copii (inclusiv pregatirea terenului și montarea
echipamentului)
37535200-9

Data publicării anunțului de intenție: 12.01.2018

și numărul BAP 4

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 63 din 10.08.2018.
În scopul achiziţionării "Echipamente de joacă pentru copii (inclusiv pregatirea terenului și montarea echipamentului)"
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:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.1

Echipamente de joacă pentru copii (inclusiv
pregătirea terenului și montarea
echipamentelor)
37535200-9 Figurină pe arc tip Căluț

Bucată

100.00 Balansoar pe arc cu un loc, figurina
calut, scaun în formă de șa și
mânere de prindere laterale.
Balansoarul este realizat din
structura metalica si material
compozit WPC, cu arc din otel
(Diametru arc 15 cm).
Elementele de conectare vor fi
confectionate din metal si nu vor
permite dezasamblarea fara
instrumente specifice.
Fixarea se va face in fundatie de
beton de minim 40x40 cm beton.
Dimensiuni minime LxlxH: 100 x
40 x 90 cm
Suprafata de siguranta, minim:
300x300 cm
Nr.utilizatori:1
Greutate max/utlizator: 40 kg
Grupa de varsta: 3-6 ani

1.2

37535200-9 Carusel

Bucată

100.00 Parametrii tehncii si functionali:
Carusel
Structura metalica din teava de otel,
cu rotire 360 de grade in jurul
axului central; cu sezut si podea
antiderapanta.
Axul se monteaza in fundatie de
beton cu dimensiunea de minim
40x40 cm
Dimensiuni: minim Ø 1,25 x h 80
cm
Suprafata de siguranta: minim Ø
4,25 m
Greutate maxima admisa: 240 kg
Grupa de varsta: copii 3-10 ani

1.3

39113600-3 Bancă cu spetează

Bucată

200.00 Banca va fi realizata din structura
metalica cu laterale din teava de
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1.3

39113600-3 Bancă cu spetează

Unitatea de
măsura
Bucată

1.4

39113600-3 Complex de joacă

Bucată

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
200.00 otel roluita, sezut si spatar din rigle
de lemn.
Riglele (4 buc sezut/4 buc spatar)
vor fi confectionate din lemn uscat
de rasinoase, tratate cu impregnant
pe baza de apa, in doua straturi,
conferind protectie la ciclul inghetdezghet; UV/intemperii
Montajul riglelor se va face cu
suruburi M6 care fixeaza riglele de
o platbanda.
Fixarea bancii se va face cu
conexpanduri, in beton, prin
intermediul unor stalpi/flanse
Dimensiuni rigle: minim
150x5x4cm.
Dimensiuni banca: minim L 150 cm
x 70 cm x H 85 cm, cu H sezut 45
cm.

Cantitatea

100.00 Ansamblu de joaca cu doua turnuri
si pod mobil
Complex de joaca va fi realizat din
doua turnuri, unul deschis si celalalt
acoperit, o punte mobila de legatura
intre turnulete, un tobogan, o plasa
de catarare si scara de acces.
Structura va fi din lemn rasinoase,
tratat cu impregnant pe baza de apa
in doua straturi pentru protectie
UV. Plasa de catararare din
franghie.
Tobogan din poliester armat cu
fibra de sticla cu suprafata de
alunecare 2,5 m
Structura de rezistenta se monteaza
in fundatie de beton de minim
40x40 cm/stalp.
Dimensiuni: minim LxlxH: 5,4 x
4,15 x 3,2 m
Inaltime platforma: minim 1, 5 m
Suprafata de siguranta: 8,4 m x 7,15
m
Grupa de varsta: 3-12 ani
Greutate max/utilizator: 57 kg
Nr.max utilizatori: 10

1.5

34928200-0 Gard din lemn

Metru

4400.00 4400 m (44m*100).
Gard din lemn uscat protejat cu
vopsele non toxice .
Structura gard: panouri din rigle de
lemn uscat de rasinoase+stalpi
metalici
Structura panou: lemn uscat
rasinoase tratat cu impregnant pe
baza de apa in doua straturi
rezistent la ultraviolet /intemperii ,
si stalpi metalici.
Stalpii metalici (cu urechi pentru
fixare panoului) cu dimensiunea de
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Nr. d/o
1.5

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

34928200-0 Gard din lemn

Unitatea de
măsura
Metru

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
4400.00 minim 4 x 4 x 0,3cm

Cantitatea

Dimensiuni rigle lemn:
minim Lxlxh= 10x 2,5x100cm
1.6

37535210-2 Leagăn dublu

Bucată

100.00 Leagan va fi confectionat din metal
cu bara centrala din teava profilata
cu dimensiunea minimă de 60 x 40
x 4 mm.
Piloni confectionati din teava
metalica cu minim Ф 60 mm x 4
mm grosime.
Leaganul este prevazut cu doua
sezuturi: unul din metal invelit in
cauciuc cu lant galavanizat pentru
grupa de varst 6-14 ani si unul tip
cos, cauciucat pentru grupa de
varsta 2-6 ani.
Elementele metalice sunt vopsite in
camp electrostatic pentru rezistenta
la intemperii. Dimensiuni minime:
3400 x 1100 x 2250

1.7

44613800-8 Coș de gunoi

Bucată

100.00 Cos de gunoi metalic cu capac
rabatabil.
Fete laterale realizate din tabla
exapandata prinsa pe o rama din
otel lat.
Cazan interior din tabla zincata
Dimensiuni cazan interior: minim
35x35 cm
Dimensiuni: minim L 0,5m x l 0,5m
x H 0,98m
Capacitate minim: 30l
Montajul se face cu ajutorul unui
sistem de prindere in beton cu
dibluri

1.8

14212120-7 Pietriș de râu

1.9

35261000-1 Panou de informare

1.10

35261000-1 Dale de cauciuc

Metru cub
Bucată

Metru pătrat

800.00 800 m3 (8*100).
Pietriș de râu spălat, fracție 5-20 cm
100.00 Confecționat din structură de metal
H - 2 m. Panou confecționat din
etalbond 60x60 cm.
400.00 400 m2(4*100).
(Covor elastic din cauciuc) folosit
ca suprafata de contact, la iesirile
din tobogane si sub sezuturi
leagane. Covorul elastic din cauciuc
in zonele descrise mai sus va fi
asezat prin turnare continua nu prin
placi imbinate astfel: la iesirile de
pe echipamentele de alunecare
(tobogane) va fi dispus covor
elastic din cauciuc cu dimensiunile
de 100 x100 x 3 cm, iar sub
sezuturile leaganelor va fi dispus
covor elastic din cauciuc cu
dimensiunile de 100 x 50 x 3 cm.
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Nr. d/o
1.11
1.12

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

45111291-4 Pregătirea terenului înainte de amenajarea
terenurilor de joacă
37535250-4 Balansoar

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
100.00 Conform caietului de sarcini anexat

Cantitatea

Bucată

100.00 Balansoarul va fi confecţionat din
suport metalic din teava cu
diametrul de cel putin 33 mm si
grosimea 3 mm. Grinda centrala
trebuie să aibă grosimea de cel
putin 55 mm, latimea 200
mm.Carcasa la grinda centrala va fi
din teava dreptunghiulara cu
dimensiuni de cel putin 40x25 mm
acoperita cu placaj rezistent la apa
cu grosimea de cel putin 15 mm.
Speteaza va fi cinfecționată din
placaj rezistent la apă, cu grosimea
de cel putin 15 mm şi bare de
protecţie din cauciuc armat. Manere
vor fi din teava metalica cu
diametrul de cel puțin 21 mm.
Placajul balansoarului va fi vopsit
cu vopsea pe baza de apa în cel
putin 2 straturi, elementele metalice
vor fi vopsite în camp electrostatic
pentru a le conferi rezistentă la
mediul exterior. Dimensiunile
balansorului vor fi de cel putin:
lungimea - 2100 mm, latimea – 350
mm, înălţimea - 740 mm.

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

Denumirea documentului/cerinței

1

Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului.
Ultimul raport financiar
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului
Certificat de atribuire a contului bancar
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului
Descrierea tehnică a echipamentelor
Descrierea tehnică a fiecărui echipament cu
prezentarea desenelor color și a dimensiunilor –
confirmată cu semnătura și ștampila Participantului și
Producătorului.
Extrasul din registrul persoanelor juridice
– copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.
Certificat de conformitate a bunurilor
– copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.
Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor minim 3 ani de experientă în livrarea și instalarea
similare
bunurilor similare
Schema de instalare a echipamentelor
Schema de instalare a echipamentelor în corespundere

Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da
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Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

cu cerințele de securitate – în original – confirmat prin
semnătura și ștampila Participantului și a
Producătorului.
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:
DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI
Denumirea autorităţii contractante:
MUNICIPAL CHIŞINĂU
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33
Tel.:
022 24 25 01
, Fax:
022 22 01 72
, E-mail: achizitii.dglca@cmc.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CHETRUŞCA CLAUDIA, șef serviciu
Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai 33.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor 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:
10.09.2018 11:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
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:
10.09.2018 11:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de
Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%
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:

BURDIUMOV ION

