ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea „Utilaj conform necesităților instituțiilor de învățământ
subordonate DETS Botanica anul 2019-repetat).”
prin procedura de COP
(tipul procedurii de achiziție)
1. Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Botanica
2. IDNO: 1007601010448
3. Adresa: Bd. Traian 21/2
4. Numărul de telefon/fax: 022776711
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
achizitiidetsbotanica@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația
de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
https://achizitii.md/ro/public/tender/21013098/
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Organizație bugetară
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr.
lot
d/o

Cod
CPV
Lot 1
429000
00-5

Denumire
Unitate
bunurilor
a de
solicitate
măsură
Mixter/Malaxor
buc

Mixer
profesional.
IET nr. 216
(1)

1

429000
00-5

2

Can
titat
ea

1

buc

Malaxor.
IET nr. 216
(1)

1

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referinţă

Suma
fără
TVA

Mixer profesional. Putere/tensiune KW/V - 0,25/230.
Dimensiuni aproximativ 135x100x600 mm. Viteza: de la
25000 pana la 11000 rot./min. Materialul duzei: oțel
inoxidabil. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++).
Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în
parte din contul operatorului economic. Propriu service
centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru
prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare.
Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere
nominală 0,55 -0,6 KWT, cu 3 viteze, dimensiuni
aproximative 490-570x400-420x780 mm, capacitatea de
încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Livrarea,
instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din
contul operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției

6800

25000

429000
00-5

Mixer pentru
aluat
IET nr. 112
(1)
IET nr.139 (1)

3

429000
00-5

429000
00-5

1

buc

Malaxor cu
spirală
IET nr. 165
(1)
IET nr. 182
(1)

5

Lot 2
429000
00-5

2

buc

Malaxor cu
spirală
IET nr. 153
(1)

4

1

buc

Masina de
spalat rufe
automat cu
uscator.

2

buc
2

produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
Mixer pentru aluat spiral, productivitate- 50kg/h, volum 16 l-20L, încărcarea cu aluat - 12 kg, putere tensiune0.75- 0,81/220 kw/v, dimensiuni aproximative: 440625x530-350x685-780 mm. Putere – 0,55 kWt, greutate
aproximativă - 63-87 kg. Produs în condiții de fabrică.
Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în
parte din contul operatorului economic. Propriu service
centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen
de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Pe
perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să
petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții
din cont propriu, conform pașaportului tehnic al
producătorului.
Malaxor cu spirală pentru frămăntarea aluatului, de inox.
Volumul - 20/32 kg, Productivitate 100-110 kg/oră,
Dotată cu 2 viteze, Putere 1 viteză 0.75-0,8 kWt, Putere a
2 viteză – 1,32 kWt, volumul cuvei 32 l. Dimensiuni
aproximative 790x430-450x720-800 mm. Tensiune
nominală 380v, Greutate aproximativă 90-117 kg.
Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în
parte din contul operatorului economic. Propriu service
centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
Malaxor cu spirala p-u framintarea aluatului.
Productivitate 65 kg/oră, Putere 0,75 kWt, Volum cuvă –
20 l, dimensiuni aproximative 650x385-400x685 mm.
Alimentare 380 V, greutate apoximativă 66 -75 kg.
Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în
parte din contul operatorului economic. Propriu service
centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
Total lot
Mașini automate de spălat rufe
Masina de spalat rufe automat cu uscator. Capacitatea 1517 kg. Viteza maxima de centrifuga grp-1600. Dimensiuni
aproximativ 99x70x83.5cm. Capacitatea de incălzire 30-90
C. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea,

51500

25000

42000

150300
60900

IETnr. 44 (1)
IET nr. 99 (1)

429000
00-5

buc

Masină de
spălat rufe
automat
IET nr. 122
(1)
IET nr.141 (2)
IET nr. 168
(2)

2

429000
00-5

buc

Masina de
spalat
IET nr. 71 (1)

3

429000
00-5

4

5

1

buc

Masina de
spalat rufe
automat
IET nr. 180
(1)

1

instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din
contul operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
Masina de spălat rufe automat - (echivalent ATLANT).
Capacitatea de incalzire, kg 10-12. Viteza maxima de
centrifuga grp-1800. Tip de incarcare frontala Dimensiuni
aproximativ 85x59.5x62cm. Capacitatea de incălzire 30-90
C. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Produs în
condiții de fabrică.
Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în
parte din contul operatorului economic. Propriu service
centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.).
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistarea
contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului,
OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului
livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului
tehnic al producătorului.
Mașina de spălat 15 kg. Alimentare electrica : 300Vtrifazic, putere electrica 16,8 kw, dimensiuni aproximativ
L887xA939XI1370mm, scurgere diametru 75mm, masa
435 kg. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++).
Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în
parte din contul operatorului economic. Propriu service
centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
Masina de spalat rufe automat – echivalent Samsung/Bosch WAB24262BY, control-sensorial,
capacități de încarcare- 8/10kg, viteza maximă de
centrifugare-1400ob/min . Clasa de eficiență energetica
(A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la
fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.
Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției

60900

24000

15000

produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
Total lot
Lot 3
429000
00-5

Calandru-maşini de călcat
buc

Calandrumaşină de
călcat semi
industrială.
IET 71 (1)

1

429000
00-5

1

buc

Calandru
calcator
electric
IET nr. 91 (1)

2

429000
00-5

1

buc

Calandrumaşină de
călcat
semiindustrial
ă
IET 103 (1).
IET nr.141 (1)

3

Lot 4

Hotă de evacuare

2

Calandru-maşină de călcat semi industrială. Specificaţii
tehnice. Tensiunea de alimentare 220V. Consum de
energie 1500W. Domeniu de temperaturi 50-220grade C.
Demensiunele aproximativ 1000 x 380 x960 mm.
Material talpă de aluminiu. Trepte de viteze -5, lățimea
role- 830 mm. Modelul se anexează. Clasa de eficiență
energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și
configurarea la fiecare instituție în parte din contul
operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
Calandru calcator electric, lungimea utilă cilindru
aproximativ -1000mm, dimensiune cilindru aproximativ 250mm, încălzire electrică, viteza de calcare variabilă 15m/mm, productivitate-25kg/h, tava de alimentare de
aluminiu, modul Clasa de eficiență energetica (A+ A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare
instituție în parte din contul operatorului economic.
Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
Calandru-maşină de călcat semiindustrială. Specificaţii
tehnice. Dimensiuni aproximativ -790*570*220mm.
Dimensiunile mesei de călcat aproximativ -780*280mm.
Tensiunea de alimentare 220V.Consum de energie 1500W.
Domeniu de temperaturi 50-220grade C.Placă de încălzire
-placă de teflon. Clasa de eficiență energetica (A+ A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare
instituție în parte din contul operatorului economic.
Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
Total lot

160800
22000

22000

30000

74000

429000
00-5

buc

18900

Uscător pentru mâini cu senzor infraroșu. Dimensiuni
aproximativ 24x20x22cm . Garanția nu mai puțin de 2 ani.
Puterea aproximativ 2000 W, carcasa din ABS. Încălzirea
aerului până la 50 grade. Timpul de uscare este redus la
minimum. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare
instituție în parte din contul operatorului economic.
Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv
1
rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistrarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.
IET nr.112 (pentru deschiderea grupelor noi)
Mașină de spălat profesională, 12 kg *Numărul de rotații
pe minut: 1200 *Diametrul cilindrului: 555 mm *Tipul de
control: electronic *Numărul de programe disponibile: 9
*Pompa de scurgere *Material cilindrului: oțel inoxidabil.
Dimensiunile aproximativ Adancime
68.6 cm;
Latime 81.3 cm; Inalțime 101 cm; Greutate aproximativ
87 Kg.
Tip masina de spalat
Standard; Tip incarcare
Frontala;
Capacitate de incarcare 12 Kg; Viteza maxima
centrifugare
1200 rpm;
Material cuva
Otel inoxidabil; Tip deschidere hublou
Stîngă;
Tip panou de comanda Digital.
buc.
1
Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea,
instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din
contul operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv
rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistrarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.

14000

Hotă de
evacuare p/u
laborator
Gimnaziul
,,Nicolae
Costin,,

1

Lot 5
429000
00-5

1

Uscător pentru mâini
buc

Uscător pentru
mâini
Școala sp. Nr.
12

1

429000
00-5

Lot
6

Hota de evacuare p/u laborator, dimensiuni aproximativ:
1960x1110x800mm, fără lavoar, 2 comprimante p/u
păstrarea reagenților, material PAL, cu ușa de sticlă, setul
de livrare include țeava de extenție, gofra 150mmx3m,
ventilatorul 900m3/ora. Clasa de eficiență energetica (A+
- A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare
instituție în parte din contul operatorului economic.
Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele
electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.

Mașină de
spălat
profesională,
12 kg, (IET
nr.112)

21000

429000
00-5

Mașină de
calcat, (IET
nr.112)

Lot
7

buc.

1

Mașină de calcat Dimensiunile aproximativ *Diametrul
rolei: 180 *Lungimea utilă: 1000 mm *Productivitatea:
2,02 m/min *Rolă acoperită cu poliester *Controlul
temperaturii cu termostat *Pornirea mașinii: cu ajutorul
pedalei. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare
instituție în parte din contul operatorului economic.
Propriu service centru.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la toate
rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv
rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul
operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia
de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire
cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător
diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după
înregistrarea contractului. Pe perioada garanției
produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea
tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu,
conform pașaportului tehnic al producătorului.

Valoarea estimativă totală

20800

2 255 840

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile după înregistrarea
contractului.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile
minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate
(DUAE, documentație):
Nr NR.

Descrierea
criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu să fie încărcat în SIA RSAP
1

Oferta

2

Garanţia
pentru
ofertă
1% FĂRĂ TVA

Formularul Ofertei
a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru
ofertă (emisă de o bancă comercială) conform
formularului F3.2 din secţiunea a 3-a –
Formulare pentru depunerea ofertei

obligatoriu
obligatoriu

sau
b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul
autorităţii contractante, conform următoarelor
date bancare:

3

Specificații de preț

Beneficiarul plăţii: Direcţia Educaţie, Tineret şi
Sport al sectorului Botanica
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor –
Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601010448
Contul de decontare/trezorerial:
MD87TRPCDV518410A00780AA
Contul bancar: 226614
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire”
sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP nr.
____ din __”
original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate obligatoriu
prin semnătura şi ştampila Participantului

4

Specificația tehnică

5

Dovada înregistrării
Certificat/decizie de înregistrare a
persoanei juridice, în
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al
conformitate cu
persoanelor juridice - copie, confirmată prin
prevederile legale
aplicarea semnăturii şi ştampilei
din ţara în care
ofertantului Operatorul economic
ofertantul este
stabilit
Informații generale
îndeplinirea informației despre furnizor confirmat
despre ofertant
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului
DUAE
Conform formularului. Prezentarea oricărui alt
formular DUAE decât cel solicitat de către
autoritatea contractantă, poate servi ca temei de
descalificare de la procedura de achiziție publică.
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și
Certificat de
conformitate/calitate ștampilei Participantului
eliberată de
producător

obligatoriu

Certificat privind
lipsa sau existenta
restanțelor la bugetul
public național
Garanția tehnică

Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua
petrecerii concursului. Copie confirmată prin
semnătură și ștampila ofertantului

obligatoriu

Minim 3 ani confirmată prin aplicarea semnăturii
și ștampilei Participantului

obligatorie

6

7

8

9

10
11
12

13

Mostre să prezinte la
solicitarea AC.
Instrucțiunea de
utilizare în limba
rusă, română
Garanția de bună
execuție (operator
economic desemnat
câștigător)

original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate obligatoriu
prin semnătura şi ştampila Participantului

obligatoriu

obligatoriu

obligatoriu

ÎN TERMEN DE 3 ZIle

La solicitare

De la producător. Instrucțiunele vor fi traduse
în limba română, rusă și să fie prezentate
instituțiilor la momentul livrării.

pentru OE
desemnat
câștigător la
livrare.

Pentru câștigător - 5 % din valoarea contractului
cu TVA.
Garanția de buna executare prin transfer la contul
autorităţii contractante, conform următoarelor date
bancare:
Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul
Botanica,
c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor,
Trezoreria de Stat
c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA
c.b.: TREZMD2X
cu nota:„ Pentru setul documentelor de licitaţie”
sau
“Pentru garanţia pentru ofertă
la COP/ LP nr. ___________ din___________”.
Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii.

Obligatoriu
pentru OE
desemnat
câștigător

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut
14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] STABILIT DE SIA RSAP
15. pe: [data] data și ora deschiderii va fi anunțată de către platforma la care sunteți
înregistrați STABILIT DE SIA RSAP

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
de stat
21. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

22.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:09.10.2019
23.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a
SE ACCEPTĂ
cererilor de participare
sistemul de comenzi electronice
NU SE ACCEPTĂ
facturarea electronică
NU SE ACCEPTĂ
plățile electronice
SE ACCEPTĂ
24.Alte informații relevante: ÎN CAZ DE NECESITATE LA
SOLICITAREA AC OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA
ACTELE SOLICITATE ÎN TERMEN DE 1 ZI.
Conducătorul grupului de lucru: Musteață Ion

