ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 17/01555 din 13.06.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Cerere a ofertelor de preţuri
Mobilier de birou și mobilier de laborator
39100000-3

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.: 47 din 13.06.2017.
În scopul achiziţionării "Mobilier de birou și mobilier de laborator"
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

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

1.1

Mobilier de birou
39100000-3 Masă de birou

Bucată

1.2

39100000-3 Masă de birou colț

Bucată

1.3

39100000-3 Masă ovală

Bucată

1.4

39100000-3 Dulap pentru haine și mape colț

Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

9.00 Dimensiuni: 1300x 650x 750 mm
cu raft pentru tastatură. Corp mobil
sub blat 1*730/4 00/450mm, cu 3
sertare. Corp din PAL melaminat gr
18mm cu ABS2/22mm. Termenul
de garanţie – 36 luni din momentul
montării. Preţul bunurilor va
include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încât toate
produsele sa fie funcționale la
recepţia lor finală.
6.00 Dimensiuni: 1500 x 1500 x 750
x650 cu poliță pentru tastatură,
Corp mobil sub blat 1*450/4
00/730 mm pe dreapta cu 3 sertare
si corp mobil sub blat pe stânga cu
un raft și cu ușă 1*730/350/450mm.
. Corp din PAL melaminat gr
18mm cu ABS2/22mm. Termenul
de garanţie – 36 luni din momentul
montării. Preţul bunurilor va
include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încât toate
produsele sa fie funcționale la
recepţia lor finală.
1.00 Dimensiuni: lățimea
1000mm/lungimea 2780 mm, cu
picioare din metal, trei găuri la
mijloc pentru fire cu distanta de 500
mm între ele. Corp din PAL
melaminat gr 18mm cu
ABS2/22mm. Termenul de garanţie
– 36 luni din momentul montării.
Preţul bunurilor va include livrarea
si montajul mobilierului, astfel
încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală.
1.00 Dimensiuni: adâncimea 520mm/
lățimea1600x1000mm/ înălțimea
2000mm. cu două părți: pentru
haine dimensiuni 520x1300x800,
cu două uși pe înălțimea întreagă. O
secție cu 5 rafturi cu ușă,
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

1.4

39100000-3 Dulap pentru haine și mape colț

1.5

39100000-3 Dulap pentru haine și mape (SM)

Bucată

1.6

39100000-3 Dulap haine

Bucată

1.7

39100000-3 Dulap mape

Bucată

1.8

39100000-3 Dulap mape (SM)

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 dimensiunea rafturilor 350mm între
ele; pentru documente : dimensiuni
520x800x2000 cu 5 rafturi cu
dimensiuni 350 mm între ele, 2 uși
în partea de jos. Corp din PAL
melaminat gr 18mm cu
ABS2/22mm. Termenul de garanţie
– 36 luni din momentul montării.
Preţul bunurilor va include livrarea
si montajul mobilierului, astfel
încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală.
4.00 Dimensiuni: adâncimea
520mm/lățimea 800mm/înălțimea
2000mm. Dulapuri cu 2
despărțituri: pentru haine cu o
poliță interioare sus si bara pentru
umerașe, cu 2 uși pe toată
înălțimea; pentru documente cu 5
rafturi, dimensiuni între rafturi de
350mm. Partea de jos cu uși.
Dulapurile prezintă posibilitatea
de a fi unite intre ele, vor fi
instalate în 4 locuri Corp din PAL
melaminat gr 18mm cu
ABS2/22mm. Termenul de garanţie
– 36 luni din momentul montării.
Preţul bunurilor va include livrarea
si montajul mobilierului, astfel
încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală.

Cantitatea

4.00 Dimensiuni: adâncimea
500mm/lățimea 560mm/înălțimea
2000 mm. Dulapuri pentru haine
sunt destinate pentru păstrarea
hainelor cu 1 despărțitură, o poliță
interioare sus si bara pentru
umerașe, uși pe toată înălțimea
Corp din PAL melaminat gr 18mm
cu ABS2/22mm. Termenul de
garanţie – 36 luni din momentul
montării. Preţul bunurilor va
include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încât toate
produsele sa fie funcționale la
recepţia lor finală.
5.00 Dimensiuni: adâncimea
500mm/lățimea 800mm/înălțimea
2000mm. Dulapuri destinate pentru
păstrarea mapelor, documentelor cu
2 despărțituri, cu 5 rafturi,
dimensiuni între rafturi de 350mm.
Partea de jos cu uși. Corp din PAL
melaminat gr 18mm cu
ABS2/22mm. Termenul de garanţie
– 36 luni din momentul montării.
Preţul bunurilor va include livrarea
si montajul mobilierului, astfel
încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală.
1.00 Culoare verde. Dimensiuni:
1300x400x2000h.Dulapuri cu 2
despărțituri: pentru haine cu o
poliță interioare sus si bara pentru
umerașe, cu 2 uși pe toată
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1.8

39100000-3 Dulap mape (SM)

Unitatea de
măsura
Bucată

1.9

39100000-3 Dulap mape (SM)

Bucată

2.1

Mobilier de laborator
39100000-3 Masă de laborator

Bucată

2.2

39100000-3 Dulap de laborator

Bucată

2.3

39100000-3 Dulăpior (noptieră) pentru laborator

Bucată

3.1

Scaune
39100000-3 Scaun

Bucată

Nr. d/o

2

3

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 înălțimea; pentru documente cu 4
rafturi. Partea de jos cu uși. Corp
din PAL melaminat gr 18mm cu
ABS2/22mm. Termenul de garanţie
– 36 luni din momentul montării.
Preţul bunurilor va include livrarea
si montajul mobilierului, astfel
încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală.
1.00 Culoare verde. Dimensiuni
400x330x20000h. Corp din PAL
melaminat gr 18mm cu
ABS2/22mm. Dulap destinat pentru
păstrarea mapelor, documentelor cu
5 despărțituri, cu 4rafturi. Partea de
jos cu ușă. Termenul de garanţie –
36 luni din momentul montării.
Preţul bunurilor va include livrarea
si montajul mobilierului, astfel
încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală.

Cantitatea

8.00 Masa cu blat din material tablieră,
rezistent la prelucrarea umedă
uzuală cu dezinfectanți, de 16 mm
grosime, Cadru metalic in forma de
"H", realizata din profil metalic
rectangular de dimensiuni 50/30/2
mm – vopsit electrostatic. Corp
mobil sub blat 1*570/450/770 mm,
cu 4 sertare. Dimensiuni:
1200/700/900.Termenul de garanţie
– 36 luni din momentul montării.
Preţul bunurilor va include livrarea
si montajul mobilierului, astfel
încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală
4.00 Dulap cu cinci rafturi, cu trei uși
pline in partea de jos, peste primele
doua rafturi si trei uși din sticla
transparentă cu cadru perimetral din
aluminiu satinat peste ultimele trei
rafturi. Corp din PAL melaminat gr
18mm cu ABS2/22mm. Dulapul
este pe picioare cilindrice nikelate
h=100 mm. Dimensiuni:
1300/2200/400.Termenul de
garanţie – 36 luni din momentul
montării. Preţul bunurilor va
include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încât toate
produsele sa fie funcționale la
recepţia lor finală
4.00 Dimensiuni 570x450x770 cu rotile,
4 sertare. Corp din PAL melaminat
gr 18mm cu ABS2/22mm.Termenul
de garanţie – 36 luni din momentul
montării. Preţul bunurilor va
include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încât toate
produsele sa fie funcționale la
recepţia lor finală
4.00 Scaun ergonomic birou destinat
lucrului îndelungat la birou sau în
fata calculatorului.
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3.1

39100000-3 Scaun

Unitatea de
măsura
Bucată

3.2

39100000-3 Scaun

Bucată

3.3

39100000-3 Fotoliu tapițat

Bucată

3.4

39100000-3 Scaun lemn

Bucată

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
4.00 Specificaţii tehnice
Dimensiuni:
Înălțime spătar: 109 cm
Înălțime șezut: 47-57 cm.
Termen de garanție - 12 luni din
momentul livrării.
Lățime șezut: 50 cm
Adâncime șezut: 48 cm
Caracteristici
Tip: fotoliu directorial
Baza: formă de stea cu roţi
Mecanism de înclinare: da
Сotiere: da
Reglare înălţime: da
Material baza: otel cromat
Material tapiţerie: piele ecologica
Eco

Cantitatea

9.00 Specificaţii tehnice
Dimensiuni:
Lăţime scaun: 46 cm
Adâncime scaun: 45 cm
Înălţime spătar: 54 cm
Înălţime: 85-106 cm
Caracteristici
Tip: scaun pentru personal
Bază: stea cu roţi
Mecanism de înclinare: da
Сotiere: da
Reglarea pe înălţime: da
Reglarea unghiului de înclinare: da
Material carcasa: metal/plastic
Material tapiţerie: stofa
Termen de garanție - 12 luni din
momentul livrării.
5.00 Fotoliu tapițat, speteaza moale,
carcasa metalica durabila. Carcasă
sudată din tuburi plat-ovale din otel,
vopsit, cu acoperire polimerica.
Partea posterioară a spatelui și
partea de jos a șezutului sunt
acoperite cu plastic.
Specificaţii tehnice
Dimensiuni:
Adâncime șezut: 41 cm
Lățime șezut: 47 cm
Înălțime: 80 cm
Caracteristici
Tip: fotoliu pentru vizitatori
Material tapiţerie: piele artificială
Fotoliu moale cu speteaza
Cadru negru din metal.
Termen de garanție – 12 luni din
momentul livrării.
23.00 Specificaţii tehnice
Dimensiuni:
Lăţime scaun: 46 cm
Adâncime scaun: 45 cm
Înălţime spătar: 54 cm
Înălţime: 85-106 cm
Caracteristici
Tip: scaun pentru personal
Bază: stea cu roţi
Mecanism de înclinare: da
Сotiere: da
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Nr. d/o
3.4

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

39100000-3 Scaun lemn

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
23.00 Reglarea pe înălţime: da
Reglarea unghiului de înclinare: da
Material carcasa: metal/plastic
Material tapiţerie: stofa
Termen de garanție - 12 luni din
momentul livrării.

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului de achiziții publice la Trezoreria de Stat
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Autorizație de funcționare eliberată de APL

2

Autorizație sanitară de funcționare eliberată de
Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat
Date despre participant, inclusiv rechizitele bancare

3
4
5

Specificații tehnice și de formare a prețului, cu
indicarea producătorului și a țării de origine (F4.3)
anexe/fotografii (imagini) pentru bunurile propuse la
lotul 3 (scaune)

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Copie, autentificată prin semnătura și ștampila
participantului
copie autentificată prin semnătura și ștampila
participantului
original, confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
original, confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
imagini alb-negru sau color, confirmate prin semnătura
și ștampila ofertantului

Da
Da
Da
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: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel.: 062100353 022-574-660 , Fax:
022729725
, E-mail: sap@cnsp.md
Jardan Elena, cercetător științific stagiar în medicină în secția laboratorul pericole
Numele şi funcţia persoanei responsabile:
chimice și toxicologie
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:
21.06.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
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:
21.06.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
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:

Pînzaru Iurie

REPUBLICA MOLDOVA

DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri/servicii/lucrări

Obiectul achiziţiei:

Mobilier de birou și mobilier de laborator

Cod CPV: 39100000-3
Autoritatea contractantă: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Procedura achiziţiei: Cerere a ofertelor de preţuri

Procedura nr. 17/01555 din 21.06.2017
Nr. BAP şi data publicării:

47

din 13.06.2017

Data deschiderii: 21.06.2017 , ora 10:00

Prezenta documentație este identică cu cea aprobată și postată în cadrul Sistemului Informațional Automatizat
“Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”, fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform
prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru
____________________________________________
semnătura
L.Ş.

Chişinău

2017

Informație pentru licitație publică (scaune de birou)
Tip scaun/fotoliu

Descrierea

Scaun ergonomic birou destinat lucrului îndelungat la birou
sau în fata calculatorului.
Specificaţii tehnice
Dimensiuni:
Înălțime spătar: 109 cm
Înălțime șezut: 47-57 cm
Lățime șezut: 50 cm
Adâncime șezut: 48 cm
Caracteristici
Tip: fotoliu directorial
Baza: formă de stea cu roţi
Mecanism de înclinare: da
Сotiere: da
Reglare înălţime: da
Material baza: otel cromat
Material tapiţerie: piele ecologica Eco
Specificaţii tehnice
Dimensiuni:
Lăţime scaun: 46 cm
Adâncime scaun: 45 cm
Înălţime spătar: 54 cm
Înălţime: 85-106 cm
Caracteristici
Tip: scaun pentru personal
Bază: stea cu roţi
Mecanism de înclinare: da
Сotiere: da
Reglarea pe înălţime: da
Reglarea unghiului de înclinare: da
Material carcasa: metal/plastic
Material tapiţerie: stofa
Fotoliu tapițat, speteaza moale, carcasa metalica durabila.
Carcasă sudată din tuburi plat-ovale din otel, vopsit, cu
acoperire polimerica. Partea posterioară a spatelui și partea
de jos a șezutului sunt acoperite cu plastic.
Specificaţii tehnice
Dimensiuni:
Adâncime șezut: 41 cm
Lățime șezut: 47 cm
Înălțime: 80 cm
Caracteristici
Tip: fotoliu pentru vizitatori
Material tapiţerie: piele artificială
Fotoliu moale cu speteaza
Cadru negru din metal.
Termen de garanție – 12 luni din momentul livrării.
Specificaţii tehnice
Material – stofă, lemn
Dimensiuni:
Lățimea – 40 cm
Adâncimea – 50 cm
Înălțimea – 100 cm
Termen de garanție – 12 luni din momentul livrării.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta
prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai
jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr.

Rubrica

1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Obiectul achiziţiei:
Numărul procedurii:
Tipul obiectului de achiziţie:
Codul CPV:
Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:
Administratorul alocaţiilor bugetare:
Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:
Denumirea cumpărătorului:
Destinatarul:
Limba de comunicare:
Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

1.14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate

Datele Autorităţii
Contractante/Organizatorului procedurii
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ
Mobilier de birou și mobilier de laborator
17/01555
Cerere a ofertelor de preţuri
39100000-3
47 din 13.06.2017
Ministerul Finanțelor
Centrul Național de Sănătate Publică
Nu se utilizează
Centrul Național de Sănătate Publică
Centrul Național de Sănătate Publică
De stat
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU
CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh.
67 bl. A
Tel: 062100353 022-574-660
Fax: 022729725
E-mail: sap@cnsp.md
Persoana de contact: Jardan Elena

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:
Nr.
Cod CPV
d/o

Denumire Bunuri
solicitate

1
Mobilier de birou
1.1 39100000- Masă de birou
3

1.2 39100000- Masă de birou colț
3

Unitatea
de
Cantitatea
măsură
Bucată

9.00

Bucată

6.00

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă
Dimensiuni: 1300x 650x 750 mm cu raft pentru
tastatură. Corp mobil sub blat 1*730/4
00/450mm, cu 3 sertare. Corp din PAL
melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm. Termenul
de garanţie – 36 luni din momentul montării.
Preţul bunurilor va include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală.
Dimensiuni: 1500 x 1500 x 750 x650 cu poliță
pentru tastatură, Corp mobil sub blat 1*450/4
00/730 mm pe dreapta cu 3 sertare si corp mobil
sub blat pe stânga cu un raft și cu ușă

1.3 39100000- Masă ovală
3

Bucată

1.00

1.4 39100000- Dulap pentru haine și mape Bucată
3
colț

1.00

1.5 39100000- Dulap pentru haine și mape Bucată
3
(SM)

4.00

1.6 39100000- Dulap haine
3

Bucată

4.00

1.7 39100000- Dulap mape
3

Bucată

5.00

1*730/350/450mm. . Corp din PAL melaminat gr
18mm cu ABS2/22mm. Termenul de garanţie –
36 luni din momentul montării. Preţul bunurilor
va include livrarea si montajul mobilierului,
astfel încât toate produsele sa fie funcționale la
recepţia lor finală.
Dimensiuni: lățimea 1000mm/lungimea 2780
mm, cu picioare din metal, trei găuri la mijloc
pentru fire cu distanta de 500 mm între ele. Corp
din PAL melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm.
Termenul de garanţie – 36 luni din momentul
montării. Preţul bunurilor va include livrarea si
montajul mobilierului, astfel încât toate produsele
sa fie funcționale la recepţia lor finală.
Dimensiuni: adâncimea 520mm/
lățimea1600x1000mm/ înălțimea 2000mm. cu
două părți: pentru haine dimensiuni
520x1300x800, cu două uși pe înălțimea întreagă.
O secție cu 5 rafturi cu ușă, dimensiunea
rafturilor 350mm între ele; pentru documente :
dimensiuni 520x800x2000 cu 5 rafturi cu
dimensiuni 350 mm între ele, 2 uși în partea de
jos. Corp din PAL melaminat gr 18mm cu
ABS2/22mm. Termenul de garanţie – 36 luni din
momentul montării. Preţul bunurilor va include
livrarea si montajul mobilierului, astfel încât
toate produsele sa fie funcționale la recepţia lor
finală.
Dimensiuni: adâncimea 520mm/lățimea
800mm/înălțimea 2000mm. Dulapuri cu 2
despărțituri: pentru haine cu o poliță interioare
sus si bara pentru umerașe, cu 2 uși pe toată
înălțimea; pentru documente cu 5 rafturi,
dimensiuni între rafturi de 350mm. Partea de jos
cu uși. Dulapurile prezintă posibilitatea de a fi
unite intre ele, vor fi instalate în 4 locuri Corp din
PAL melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm.
Termenul de garanţie – 36 luni din momentul
montării. Preţul bunurilor va include livrarea si
montajul mobilierului, astfel încât toate produsele
sa fie funcționale la recepţia lor finală.
Dimensiuni: adâncimea 500mm/lățimea
560mm/înălțimea 2000 mm. Dulapuri pentru
haine sunt destinate pentru păstrarea hainelor cu
1 despărțitură, o poliță interioare sus si bara
pentru umerașe, uși pe toată înălțimea Corp din
PAL melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm.
Termenul de garanţie – 36 luni din momentul
montării. Preţul bunurilor va include livrarea si
montajul mobilierului, astfel încât toate produsele
sa fie funcționale la recepţia lor finală.
Dimensiuni: adâncimea 500mm/lățimea
800mm/înălțimea 2000mm. Dulapuri destinate
pentru păstrarea mapelor, documentelor cu 2
despărțituri, cu 5 rafturi, dimensiuni între rafturi

1.8 39100000- Dulap mape (SM)
3

Bucată

1.00

1.9 39100000- Dulap mape (SM)
3

Bucată

1.00

Bucată

8.00

2.2 39100000- Dulap de laborator
3

Bucată

4.00

2.3 39100000- Dulăpior (noptieră) pentru
3
laborator

Bucată

4.00

2
Mobilier de laborator
2.1 39100000- Masă de laborator
3

de 350mm. Partea de jos cu uși. Corp din PAL
melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm. Termenul
de garanţie – 36 luni din momentul montării.
Preţul bunurilor va include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală.
Culoare verde. Dimensiuni:
1300x400x2000h.Dulapuri cu 2 despărțituri:
pentru haine cu o poliță interioare sus si bara
pentru umerașe, cu 2 uși pe toată înălțimea;
pentru documente cu 4 rafturi. Partea de jos cu
uși. Corp din PAL melaminat gr 18mm cu
ABS2/22mm. Termenul de garanţie – 36 luni din
momentul montării. Preţul bunurilor va include
livrarea si montajul mobilierului, astfel încât
toate produsele sa fie funcționale la recepţia lor
finală.
Culoare verde. Dimensiuni 400x330x20000h.
Corp din PAL melaminat gr 18mm cu
ABS2/22mm. Dulap destinat pentru păstrarea
mapelor, documentelor cu 5 despărțituri, cu
4rafturi. Partea de jos cu ușă. Termenul de
garanţie – 36 luni din momentul montării. Preţul
bunurilor va include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală.
Masa cu blat din material tablieră, rezistent la
prelucrarea umedă uzuală cu dezinfectanți, de 16
mm grosime, Cadru metalic in forma de "H",
realizata din profil metalic rectangular de
dimensiuni 50/30/2 mm – vopsit electrostatic.
Corp mobil sub blat 1*570/450/770 mm, cu 4
sertare. Dimensiuni: 1200/700/900.Termenul de
garanţie – 36 luni din momentul montării. Preţul
bunurilor va include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală
Dulap cu cinci rafturi, cu trei uși pline in partea
de jos, peste primele doua rafturi si trei uși din
sticla transparentă cu cadru perimetral din
aluminiu satinat peste ultimele trei rafturi. Corp
din PAL melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm.
Dulapul este pe picioare cilindrice nikelate h=100
mm. Dimensiuni: 1300/2200/400.Termenul de
garanţie – 36 luni din momentul montării. Preţul
bunurilor va include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încât toate produsele sa fie
funcționale la recepţia lor finală
Dimensiuni 570x450x770 cu rotile, 4 sertare.
Corp din PAL melaminat gr 18mm cu
ABS2/22mm.Termenul de garanţie – 36 luni din
momentul montării. Preţul bunurilor va include
livrarea si montajul mobilierului, astfel încât
toate produsele sa fie funcționale la recepţia lor

finală
3
Scaune
3.1 39100000- Scaun
3

Bucată

4.00

3.2 39100000- Scaun
3

Bucată

9.00

3.3 39100000- Fotoliu tapițat
3

Bucată

5.00

3.4 39100000- Scaun lemn
3

Bucată

23.00

Scaun ergonomic birou destinat lucrului
îndelungat la birou sau în fata calculatorului.
Specificaţii tehnice Dimensiuni: Înălțime spătar:
109 cm Înălțime șezut: 47-57 cm. Termen de
garanție - 12 luni din momentul livrării. Lățime
șezut: 50 cm Adâncime șezut: 48 cm
Caracteristici Tip: fotoliu directorial Baza: formă
de stea cu roţi Mecanism de înclinare: da Сotiere:
da Reglare înălţime: da Material baza: otel
cromat Material tapiţerie: piele ecologica Eco
Specificaţii tehnice Dimensiuni: Lăţime scaun:
46 cm Adâncime scaun: 45 cm Înălţime spătar:
54 cm Înălţime: 85-106 cm Caracteristici Tip:
scaun pentru personal Bază: stea cu roţi
Mecanism de înclinare: da Сotiere: da Reglarea
pe înălţime: da Reglarea unghiului de înclinare:
da Material carcasa: metal/plastic Material
tapiţerie: stofa Termen de garanție - 12 luni din
momentul livrării.
Fotoliu tapițat, speteaza moale, carcasa metalica
durabila. Carcasă sudată din tuburi plat-ovale din
otel, vopsit, cu acoperire polimerica. Partea
posterioară a spatelui și partea de jos a șezutului
sunt acoperite cu plastic. Specificaţii tehnice
Dimensiuni: Adâncime șezut: 41 cm Lățime
șezut: 47 cm Înălțime: 80 cm Caracteristici Tip:
fotoliu pentru vizitatori Material tapiţerie: piele
artificială Fotoliu moale cu speteaza Cadru negru
din metal. Termen de garanție – 12 luni din
momentul livrării.
Specificaţii tehnice Dimensiuni: Lăţime scaun:
46 cm Adâncime scaun: 45 cm Înălţime spătar:
54 cm Înălţime: 85-106 cm Caracteristici Tip:
scaun pentru personal Bază: stea cu roţi
Mecanism de înclinare: da Сotiere: da Reglarea
pe înălţime: da Reglarea unghiului de înclinare:
da Material carcasa: metal/plastic Material
tapiţerie: stofa Termen de garanție - 12 luni din
momentul livrării.

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
Denumirea documentului/cerinţelor
3.1 Autorizație de funcționare eliberată de APL
3.2 Autorizație sanitară de funcționare eliberată de Serviciul SanitaroEpidemiologic de Stat
3.3 Date despre participant, inclusiv rechizitele bancare

Cerinţe suplimentare
Copie, autentificată prin
semnătura și ștampila
participantului
copie autentificată prin
semnătura și ștampila
participantului
original, confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului

Obl.
DA

DA

DA

3.4 Specificații tehnice și de formare a prețului, cu indicarea producătorului original, confirmată prin
și a țării de origine (F4.3)
semnătura şi ştampila
Participantului
3.5 anexe/fotografii (imagini) pentru bunurile propuse la lotul 3 (scaune)
imagini alb-negru sau
color, confirmate prin
semnătura și ștampila
ofertantului

DA

DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1
4.2
4.3

4.7

Oferte alternative:
Garanţia pentru ofertă:
Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:
Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:
Termenul de
livrare/prestare/executare:
Metoda şi condiţiile de plată vor fi:

4.8
4.9

Perioada valabilităţii ofertei va fi de:
Ofertele în valută străină:

4.4
4.5

Nu vor fi
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
în termen de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării
contractului de achiziții publice la Trezoreria de Stat
în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentării
facturii fiscale
30 zile
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară:

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii
contractante/organizatorului procedurii este:

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:

Cerere a ofertelor de preţuri nr.
17/01555
Pentru achiziţionarea de: Mobilier de
birou și mobilier de laborator
Autoritatea contractantă: CENTRUL
NAŢIONAL DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ
Adresa autorităţii
contractante: Republica Moldova,
CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
A nu se deschide înainte de: 21.06.2017
10:00
Adresa: Republica Moldova,
CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel: 062100353 022-574-660
Fax: 022729725
E-mail: 022729725
Data-limită pentru depunerea ofertelor
este:
Data, Ora: 21.06.2017 10:00
Adresa: Republica Moldova,
CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel: 022-574-660
Data, Ora: 21.06.2017 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.2

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute
vor fi convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă va
fi:
Modalitatea de efectuare a evaluării:

6.3

Factorii de evaluarea vor fi următorii:

6.1

Leu MD
BNM
21.06.2017
Pe fiecare poziție în parte și corespunderea ofertei
specificațiilor tehnice solicitate
Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:
7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):
7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului:
7.5 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către
autoritatea contractantă:

Cel mai mic preţ
0.00%

6 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului
Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru
pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:
Pînzaru Iurie ________________________________

