
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/04560 29.09.2018din

Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Utilaj tehnologic conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS
BotanicaObiectul achiziției:
39700000-9Cod 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.:  77  din  29.09.2018.
În scopul achiziţionării "Utilaj tehnologic conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica"
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 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare. IET utilaj tehnologic nr.123

1.00Bucată1.1 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare

Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional
) KW
Funcția –coacere cu convecție.
fierbător pe abur,
Dimensiunii cuptorului
920*680*1020,
Capacitatea 10 tăvi  600*400*500
mm,
Distanța  între tăvi 80 mm,
Panou de control: analog,
Regim de temperatură: 50-270 C,
Timer 0-120 min , umidificare
direct,
Motoare  3 reverse, include : 10 tăvi
600*400*500 mm,filtru dibuzilator
a apei,suport inox cu poliță.
Garanția  minim -3 ani,
Termen de livrare - 30 zile din
momentul înregistrării contractului.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic
va fi conectat la 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.). Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare

39700000-9

2 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare. IET utilaj tehnologic nr.153

1.00Bucată2.1 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare

Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opţional
) KW
Funcţia –coacere cu convecţie
.fierbător pe abur,
Dimensiunea cuptorului

39700000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată2.1 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare

920*680*1020,
Capacitatea 10 tăvi  600*400*500
mm,
Distanţa  între tăvi 80 mm,
Panou de control: analog,
Regim de temperatură: 50-270 C,
Timer  0-120 min , umidificare
direct,
Motoare  3 reverse, include : 10 tăvi
600*400*500 mm, filtru   de apă,
suport inox cu raft.
Garanţia  minim -3 ani,
Termini de livrare - 30 zile din
momentul  înregistrării contractului.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic
va fi conectat la 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.). Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare

39700000-9

3 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare. IET utilaj tehnologic
nr.165

1.00Bucată3.1 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare.

Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional
) KW
Funcția –coacere cu convecție.
fierbător pe abur,
Dimensiunii cuptorului
920*680*1020,
Capacitatea 10 tăvi  600*400*500
mm,
Distanța între tăvi 80 mm,
Panou de control: analog,
Regim de temperatură: 50-270 C,
Timer 0-120 min , umidificare
direct,
Motoare  3 reverse, include : 10 tăvi
600*400*500 mm,filtru dibuzilator
a apei,suport inox cu poliță.
Garanția  minim -3 ani,
Termen de livrare - 30 zile din
momentul înregistrării contractului.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic
va fi conectat la 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.).  Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare

39700000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare. IET utilaj tehnologic
nr.151

1.00Bucată4.1 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare.

Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional
) KW
Funcția –coacere cu convecție.
fierbător pe abur,
Dimensiunii cuptorului
920*680*1020,
Capacitatea 10 tăvi  600*400*500
mm,
Distanța între tăvi 80 mm,
Panou de control: analog,
Regim de temperatură: 50-270 C,
Taimer 0-120 min , umidificare
direct,
Motoare  3 reverse, include : 10 tăvi
600*400*500 mm,filtru dibuzilator
a apei, suport inox cu poliță.
Garanția  minim -3 ani,
Termen de livrare - 30 zile din
momentul înregistrării contractului.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic
va fi conectat la 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.). Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare.

39700000-9

5 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare. IET utilaj tehnologic nr.139

1.00Bucată5.1 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare.

Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional
) KW
Funcția –coacere cu convecție.
fierbător pe abur,
Dimensiunii cuptorului
920*680*1020,
Capacitatea 10 tăvi  600*400*50
mm,
Distanța  între tăvi 80 mm,
Panou de control: analog,
Regim de temperatură: 50-270 C,
Taimer 0-120 min , umidificare
direct,
Motoare  3 reverse, include : 10 tăvi
600*400*500 mm,filtru dibuzilator
a apei,suport inox cu poliță.
Garanția  minim -3 ani,
Termen de livrare - 30 zile din
momentul înregistrării contractului.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic
va fi conectat la 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   (

39700000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată5.1 Cuptor convector electric cu 10 tave
alimentare.

întrerupător diferențiat, demaror
magnetic etc.). Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare

39700000-9

6 Cuptor convector electric cu 10 tave de tip
injector cu control mecanic. IET utilaj
tehnologic
nr.89

1.00Bucată6.1 Cuptor convector electric cu 10 tave de tip
injector cu control mecanic.

Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional
) KW
Funcția –coacere cu convecție.
fierbător pe abur,
Dimensiunii cuptorului
920*680*1020,
Capacitatea 10 tăvi  600*400*500
mm,
Distanța între tăvi 80 mm,
Panou de control: analog,
Regim de temperatură: 50-270 C,
Taimer 0-120 min , umidificare
direct,
Motoare  3 reverse, include : 10 tăvi
600*400*500 mm,filtru dibuzilator
a apei,suport inox cu poliță.
Garanţie: min. 3 ani.
Termen de livrare - 30 zile din
momentul înregistrării contractului.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic
va fi conectat la 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.). Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare.

39700000-9

7 Cuptor convector electric cu 10 tave de tip
injector cu control mecanic. IET utilaj
tehnologic
nr.180

1.00Bucată7.1 Cuptor convector electric cu 10 tave de tip
injector cu control mecanic.

Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional
) KW
Funcția –coacere cu convecție
.fierbător pe abur,
Dimensiunii cuptorului
920*680*1020,
Capacitatea 10 tăvi  600*400*500
mm,
Distanța  între tăvi 80 mm,
Panou de control: analog,
Regim de temperatură: 50-270 C,
Taimer 0-120 min , umidificare
direct,
Motoare  3 reverse, include : 10 tăvi
600*400*500 mm,filtru dibuzilator
a apei,suport inox cu poliță.

39700000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată7.1 Cuptor convector electric cu 10 tave de tip
injector cu control mecanic.

Garanția  minim -3 ani,
Termen de livrare - 30 zile din
momentul înregistrării contractului.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic
va fi conectat la 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.). Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare.

39700000-9

8 Mașină de curățit rădăcinoase de inox. IET
utilaj tehnologic
nr. 103

1.00Bucată8.1 Mașină de curățit rădăcinoase de inox. Mașină de curățit rădăcinoase de
inox Productivitatea minima 200-
300kg/ora,
Încărcare 10-15 kg, Dimensiuni de
gabarit 600-410 x 1000
Puterea nominala 0,75/380kw/w.
Garanţie: min. 2 ani.
Termen de livrare - 30 zile din
momentul înregistrării contractului.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic
va fi conectat la 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.). Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare. În
urma examinării situației la fața
locului, operatorul economic va
constata necesitatea reînnoirii
rețelelor electrice conform
necesităților de utilizare a utilajului
propus pentru conectare,
îndeplinește lucrările de
transportare, montare și dare în
exploatare a utilajului și rețelelor
electrice. Totodată, utilizând
accesoriile necesare, conectarea se
va face și la rețelele de apeduct,
canalizare, ventilare, conform
destinației utilajului, din contul
operatorului economic.

39700000-9

9 Instituțiile preuniversitare utilaj tehnologic
Mircea cel Bătrîn.                  Dulap de
brutar electric.

1.00Bucată9.1                Dulap de brutar electric. Dulap de brutar electric,
Dimensiuni de gabarit

39700000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată9.1                Dulap de brutar electric. 780x740x1870 mm, Mărimile
interne ale camerei de prăjit
500x330x 600 mm, Tensiunea
nominală - 380 V, Tensiunea
nominală la ITE 220 kWt, Puterea
nominală camerei de prăjit 5,0 Kwt,
Puterea nominală dulapului de
brutar - 15,0 kWt, Puterea
încălzitoarelor de sus și de jos - 2,5
kWt, Timpul de încălzire a camerei
de prăjit până la 300°С - 30 min,
Limitele reglării temperaturii în
cameră - 50-300 C°, Masa - 200 kg.
Completul livrării trebuie să
corespundă
- Dulap de brutar - 1 buc.   - Tavă -
12 buc.
- Pașaport tehnic - 1 ex.    Termen
de livrare - 30 zile din momentul
înregistrării contractului. Fiecare
unitare de utilaj tehnologic va fi
conectat la 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.). Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare.
Garanţie: min. 3 ani.

39700000-9

10 Mese din oțel inoxidabil fără poliță. Mircea
cel Bătrân

7.00Bucată10.1 Mese din oțel inoxidabil fără poliță. Mircea cel
Bătrân

Blat fabricat total din inox 1,0
Țeava 25*25, Dimensiuni de
gabarit 1200x700x1000mm.
Garanţie: min. 3 ani. Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare.

39700000-9

11 IET nr.  123;
IET nr. 104;
IET nr. 106; Gimnaziul nr.49

8.00Bucată11.1 Dulap frigorific cu 1 ușă metalică (echivalent
CM-105s -1b)

Regimul de temperatură -0  și
+6°C
Volumul minim -500litri
numărul de polițe - 4
Agent de răcire R134a/R134a
Dezghețare automata
Dimensiunile -697x665x2028
Puterea nominală 0.35kW/220
Garanție 3 ani.
Termen de livrare - 30 zile din
momentul înregistrării contractului.
Fiecare unitare de utilaj tehnologic
va fi conectat la rețelele electrice cu
utilizarea cablului electric din
contul operatorului economic de la
unitatea de utilaj până la cutia de

39700000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată11.1 Dulap frigorific cu 1 ușă metalică (echivalent
CM-105s -1b)

distribuire, inclusiv până la panoul
central de distribuire cu includerea
tuturor accesoriilor necesare  (
întrerupător diferențiat, demaror
magnetic etc.). Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare

39700000-9

12 Mixer        LTPS Gloria
1.00Bucată12.1 Mixer Mixer  (echivalent Dynacord

Powermate 1000-3)    intuitiv cu 10
canale de intrare (6 mono/4 stereo).
Amplificator foarte puternic și
fiabil cu 2 x 1.000 W / 4 ohmi. 2
efecte editabile de înaltă calitate,
100 de fabricație și 20
personalizate. Interfață USB
profesională 4x4 24-bit / 96 kHz cu
interfață MIDI. Kit de călătorie ușor
(14 kg) cu capac extrem de
rezistent. Afisaj LED.  Canale
mono 6. Canale sterio 4.
Dimensiuni 483x135x443.7 mm.
EQ 11 benzi. Greutate 12.5 kg.
Puterea (phantom power) 48 V.
Auxiliare (MON, FX,AUX): 2 Pre,
2 Post, 2 Pre/Post comutabil.
Crosstalk la 1kHz intre fader și aux-
send:>85dB. crosstalk intre canale
:<-80dB. putere maxima la
frecvente medii 1 kHz,
THD=1%:2x1350W/2.66ohmi;
2x1000W/4ohmi; 2x600W/8ohmi.
Raport semnal/zgomot amplificator
la 4ohmi:105dB. EQ,  LO Shelving:
+/-15 dB/ 60 Hz, MID Peaking,
intrari mono: +/- 15 dB/100Hz..
8kHz; MID Peaking, intrari stereo:
+/-12dB/2.4 kHz, HI Shelving: +/-
15 dB/12 kHz; Master EQ, 11-
benzi (63,125,250,400,1k,
1.6k,2.5k, 4k, 6.3k 12 kHz); filtre,
low-cut/taie-jos pe intrarile mono:
80 Hz, 18dB/oct; filtru de voce pe
intrarile mono; filtru feedback,
monitoare 1/2:70 Hz..7 kHz, Notch
- 9dB;filtru LPN (low-pass notch)
comutabil; afisaj ecran OLED cu
contrast mare; efecte: procesor de
multi-efectee dual pe 24/48 bit;
preseturi 100 de fabrica+20
utilizator; control de la distanța:
footswitch, MIDI 1 intrare/1 ieșire.
interfața digitala audio; canale 4
intrari/4 ieșiri; conversie
AD/DA:24 biti; rata de esantionare
(sampling): 44.1/48/88.2/ 96 kHz;
interfața PC: USB 2.0; Protecții
integrate: iesire mixe supravegheate
de relee: MON1, MON2, MASTER
A; protecții amplificatoare audio,
temperatura inaltă, DC, frecvente
inalte HF, scurt-circuit, limitatoare
de varf de cyrent, intarziere la

39700000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată12.1 Mixer pornire. racire: ventilatoare cu
rotatie controlata. phantom power
48 V, cumutabil pe grupuri.
Dimensiuni LxIxA
438x135x443.7mm. greutate 12.5
kg.
Garanţie: min. 3 ani.
Termen de livrare - 30 zile din
momentul înregistrării contractului.
Livrarea și Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform

39700000-9

13 Cuptor  cu 4 tave . Pro Success
1.00Bucată13.1 Cuptor  cu 4 tave Cuptor electric cu convectie, 4

nivele - capacitatea 4 tave 80x100
cm, 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 .
Garanţia nu mai puţin
3 ani. Notă: Termen de livrare - 30
zile din momentul înregistrării
contractului. Fiecare unitare de
utilaj tehnologic va fi conectat la
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.). Livrarea și
Instalarea și conectarea
corespunzătoare la fiecare instituție
în parte. Totul din contul
operatorului economic, conform
cerințelor și normelor în vigoare

39700000-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
30 zile din momentul înregistrării contractului. Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din
contul operatorului economic
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 Garanţie pentru ofertă Prezentată în modalitatea prevăzută în Formular F.3.2 -
eliberat de banca deţinătoare de cont; sau prin transfer
la contul Autorităţii contractante confirmată prin
semnătura şi ștampila băncii

Da

2 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.4)

Da

3 Dovada înregistrării persoanei juridice,
înconformitatecu prevederile legale din ţara în
careofertantul estestabilit

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

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

forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

4 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea
delaprocedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.
18dinLegea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.5)

Da

5 Oferta Original Da
6 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (F3.3)
Da

7 Raportul financiar ultimul raport financiar Copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila candidatului

Da

8 Minim ani de experiență specifică în
livrareabunurilorşi/sau serviciilor similare

nu mai puțin de un an Da

9 Specificația tehnică Original. Confirmat prin semnătura și ștampila
participantului. Formular F4.1 (Pașapor tehnic la utilaj
propus)

Da

10 Specificația de preț Original. Confirmat prin semnătura și ștampila
participantului. Formular F4.2

Da

11 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor
fațădebugetul public național

Copie. Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al RM)

Da

12 Certificat de atribuire a contului
bancar,eliberatădebanca deținatoare de cont

Copie. Confirmat prin semnătura și ștampila
participantului

Da

13 GARANȚIA PENTRU CALITATEA
BUNURILOR(Garanția Tehnică)

Minim 3 (trei) ani Da

14 nota: Garanţia de bunăexecutarea
contractului(OEdesemnat cîștigător)

a)Garanția de buna executare (emisă de o bancă
comercială) conform formularului F5.2 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/COP nr.
___________ din ___________. Original, cu aplicarea
ștampilei umede a băncii.

Da

15 notă: Obligătoriu Toate formularele vor fi prezentate conform
Documentației standard pentru realizarea achizițiilor
publice de bunuri și servicii (Ordin Ministerul
Finanțelor nr. 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

16 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului

Da

17 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

18 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

19 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

20 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

Nu se cere Nu

21 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista

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

ce urmează a fi atribuit principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

22 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

23 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Da

24 Oferta Original Da
25 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (se va indica)
Da

26 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Da

27 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

28 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

nu mai puțin de 1 an Da

29 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

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 responsabil de achiziții publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: bd. Traian 21/2 bir. 23 e-mail: achizitiidetsbotanica@gmail.com.
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: 23.10.2018 16:00
Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83 cu 20 minute înainte de deschiderepe adresa:

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

23.10.2018 16:00la:
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
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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


