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

nr. 18/04378 28.09.2018din

Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Achiziționarea inventarului moale pentru IET nr. 112 și IET nr.44.Obiectul achiziției:
39500000-7Cod 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.:  76  din  28.09.2018.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea inventarului moale pentru IET nr. 112 și IET nr.44."
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 IET nr.112
60.00Bucată1.1 Set de albituri pentru copii Set de albituri pentru copii colorate

din bumbac 100%.
 ( țesătură de calitate să nu se
decoloreze la spălat).
  Dimensiuni :1500x1000mm.
Densitate material: 140g/m2.
 Dimensiuni: 40x45 cm  fețe de
pernă. Livrarea şi descărcarea se
face de către agentul economic la
instituţie  din contul operatorulu
economic.

39500000-7

2 IET nr.112
60.00Bucată2.1 Pilote-huse (față de pernă) Pilote-huse (față de pernă)

Dimensiune 43*48 cm Material :
Frotir impermeabil. Compozitie :
100% Bumbac pe suport poliuretan
impermeabil Densitate material:
160-180g/m2. Livrarea şi
descărcarea se face de către agentul
economic la  instituţie  din contul
operatorulu economic.

39500000-7

3 IET nr.112
60.00Bucată3.1 Cearșaf pentru copii Cearșaf pentru copii, Culoare:

Natur, din bumbac. Dimensiuni-
1320*1040cm.   Densitate material:
140g/m2. Livrarea şi descărcarea se
face de către agentul economic la
instituţie  din contul operatorulu
economic.

39500000-7

4 IET nr.112
60.00Bucată4.1 Plic pentru plapumă. Plic pentru plapumă. Dimensiuni- -

1400*1050 cm. Densitate material:
140g/m2., colorate din bumbac
100%. Livrarea şi descărcarea se
face de către agentul economic la
instituţie  din contul operatorulu
economic.

39500000-7

5 IET nr.112
60.00Bucată5.1 Plapume de lînă, antialergic. Plapume de lînă, antialergic.

Dimensiuni:1380 x 1000 cm.
Straturile de lână au densități de
150 - 300g/mp. Livrarea şi

39500000-7
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Bucată5.1 Plapume de lînă, antialergic. descărcarea se face de către agentul
economic la instituţia  din contul
operatorului economic.

39500000-7

6 IET nr.112
30.00Bucată6.1 Cuverturi pe pat. Cuverturi pe pat. Material

bg/m2.umbac şi poliester.
Dimensiuni:1500x1000 cm .
Densitate material: 140g/m2.
Livrarea şi descărcarea se face de
către agentul economic la fiecare
instituţie împarte din contul
operatorului economic.

39500000-7

7 IET nr.112
60.00Bucată7.1 Ștergare pentru mâni Ștergare pentru mâni din bumbac

colorate.
Dimensiuni: 600 x 300 mm.
Densitate material: 360g/m2.
Livrarea şi descărcarea se face de
ătre agentul economic la  instituţia
din contul operatorului economic.

39500000-7

8 IET nr.112
30.00Bucată8.1 Perne Perne cu umplutură antialergică

(granule de silicon). Dimensiuni:
40x45 cm.  Densitate material:
140g/m2.. Livrarea şi descărcarea
se face de către agentul economic la
instituţia din contul operatorului
economic.

39500000-7

9 IET nr. 44
2.00Bucată9.1 Covor de semilână. Covor de semilână. Demisiune -

2000x1500mm
39500000-7

10 IET nr. 44
2.00Bucată10.1 Covor de semilână. Covor de semilână. Demisiune -

2000x3500mm
39500000-7

11 IET nr. 44
100.00Bucată11.1 Set de albituri pentru copii Set de albituri pentru copii colorate

din bumbac 100%.
 ( țesetură decalitate să nu se
decoloreze la spălat).
  Dimensiuni :
față de perne: 500 x 550 mm;
cearșaf de pat 1650x900mm;
față de plapumă: 1450 x 1050mm.
Densitate material: 140g/m2.
Livrarea şi descărcarea se face de
către agentul economic la  instituţie
din contul operatorulu economic.

39500000-7

12 IET nr. 44
50.00Bucată12.1 Plapume de lînă Plapume de lînă, antialergic pentru

copii. Dimensiuni:1350 x 1000 cm.
Straturile de lână au densități de
150 - 300g/mp. Livrarea şi
descărcarea se face de către agentul
economic la nstituţia  din contul
operatorului economic.

39500000-7

13 IET nr. 44
50.00Bucată13.1 Cuverturi pe pat. Cuverturi pe pat. Material

bg/m2.umbac şi poliester.
39500000-7
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată13.1 1500x950 cm . Densitate material:
140g/m2.
Livrarea şi descărcarea se face de
către agentul economic la fiecare
instituţie împarte din contul
operatorului economic.

39500000-7

14 IET nr. 44
100.00Bucată14.1 Prosope plușate Prosope plușate  din bumbac

colorate.
Dimensiuni: 700 x 300 mm.
Densitate material: 360g/m2.
Livrarea şi descărcarea se face de
ătre agentul economic la  instituţia
din contul operatorului economic.

39500000-7

15 IET nr. 44
50.00Bucată15.1 Ștergare pentru mâni Ștergare pentru mâni din bumbac

colorate.
Dimensiuni: 600 x 300 mm.
Densitate material: 360g/m2.
Livrarea şi descărcarea se face de
ătre agentul economic la  instituţia
din contul operatorului economic.

39500000-7

16 IET nr. 44
50.00Bucată16.1 Perne Perne cu umplutură din granule de

silicon. antialergică. Dimensiuni:
50x50 cm.  Densitate material:
140g/m2.. Livrarea şi descărcarea
se face de către agentul economic la
instituţia din contul operatorului
economic.

39500000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
15 zile din data încheierii contractului
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 Oferta Original - potrivit modelului din F.3.1 Da
2 Informații generale despre ofertant Original - potrivit modelului din F.3.3 Da
3 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate

cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit.

Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii/EXTRAS din Registrul de Stat al
persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din ţara
de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare
ori apartenenţa din punct de vedere profesional

Da

4 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere  Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere. F 3.4

Da

5 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de
laprocedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 Declarație pe proprie răspundere conform

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

dinLegea nr. 131 din 03.07.2015 Formularului (F 3.5)
6 Raportul financiar  Ultimul raport financiar Copie – confirmată prin

semnătura şi ştampila candidatului
Da

7 Certificare de efectuare sistematică a
plățiiimpozitelor,contribuțiilor Copie - eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea

certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al RM)

Da

8 Certificat de conformitate/calitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si
stampilei participantului eliberat/eliberată de un
organizm de ceritificare acreditat.

Da

9 Raport de încercări cu poza țesăturii. Original cu ștampila umedă a operatorului
economic(participant).

Da

10 Specificații de preț F4.1  Conform formularului F4.1 - original Da
11 Specificații de preț F4.2.  Conform formularului F4.2 - original Da
12 Garanţia pentru ofertă în valoare de 1 % din suma

ofertei
Formularul garanției bancare, prezentată în modalitatea
prevăzută în F.3.2 sau transfer bancar confirmată prin
semnătura umedă și ștampila băncii.

Da

13 Nota: Garanţia de bună executare a contractului
(OEdesemnat cîștigător)

a)Garanția de buna executare (emisă de o bancă
comercială) conform formularului F5.1 din secţiunea a
5-a – Formularul de contract sau b)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 “Garanția de bună executare” sau “Pentru
garanţia de bună executare la LP nr. ___________
din___________. Original, cu aplicarea ștampilei
umede a băncii. Garanția bancară este valabilă pentru
perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile.

Da

14 Notă: Obligatoriu Toate formularele vor fi prezentate conform
Documentației standard pentru realizarea achizițiilor
publice de lucrări (Ordinul Ministerul Finanțelor nr. 71
din 24.05.2016). Toate formularele vor fi completate
fări nici o modificare sau abatere de la original, spațiile
goale fiind completate cu informația solicitată.
Neconformarea cerințelor duce la descalificarea
Ofertei prezentate.

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: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa: Bd. Traian 21/2
Tel.: achizitiidetsbotanica@gmail.com022 77 67 11 ,  Fax: 022 76 54 21 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Bătrînac Iulia, contabil AP

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: 04.10.2018 15:00
Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83 cu 20 minute înainte de deschiderepe 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: 60 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

08.10.2018 15:00la:
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Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83pe adresa:

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: Musteață Ion


