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

nr. 17/01709 30.05.2017din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Achiziționarea mobilierului pentru activitatea științificăObiectul achiziției:
39130000-2Cod 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.:  43  din  30.05.2017.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea mobilierului pentru activitatea științifică"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Alte surse

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 Lotul I Masă de birou pe colț stîng alcătuită
din 2 componente: corp central și corp
pentru depozitare în partea stîngă cu
următoarele caracteristici:

1.00Bucată1.1 Corp central de birou Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)
150x65x75 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime minim 22
mm, cu cant abs 2 mm pentru
părțile cu uzură mare (blat) și cant
abs 0,4 mm pentru părțile interioare
(pereți laterali, legături); opţiune de
poliţă culisantă; suport mobil pentru
unitate PC pe role pentru o
manevrare usoara;
Material: combinație vanilie/stejar
rustic
Garanţie: 24 luni

39130000-2

1.00Bucată1.2 Corp pentru depozitare Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)
115x50x58 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime minim 18
mm, cu cant abs 2 mm pentru
părțile cu uzură mare și cant abs 0,4
mm pentru părțile interioare (pereți
laterali mobilă, polițe);
Cuprinde: 3 sertare egale cu
dimensiunile (LxlxH): 50x50x17
cm cu manere metalice de
aluminiu; sertarul amplasat superior
securizat cu yală; 1 poliță cu
înălțime fixă cu divizor vertical de
dimensiuni (LxlxH): 25x50x58 cm;
un raft variabil pe înălțime; picioare
prevăzute cu alunecători din plastic
pentru protecția pardoselii.
Material: combinație vanilie/stejar
rustic
Garanţie: 24 luni

39130000-2

2 Lotul II Masă de birou pe colț drept
alcătuită din 2 componente: corp central și
corp pentru depozitare în partea dreaptă cu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

următoarele caracteristici:
1.00Bucată2.1 Corp pentru depozitare Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

115x50x58 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime minim 18
mm, cu cant abs 2 mm pentru
părțile cu uzură mare și cant abs 0,4
mm pentru părțile interioare (pereți
laterali mobilă, polițe);
Cuprinde: 3 sertare egale cu
dimensiunile (LxlxH): 50x50x17
cm cu manere metalice de
aluminiu; sertarul amplasat superior
securizat cu yală; 1 poliță cu
înălțime fixă cu divizor vertical de
dimensiuni (LxlxH): 25x50x58 cm;
un raft variabil pe înălțime; picioare
prevăzute cu alunecători din plastic
pentru protecția pardoselii.
Material: combinație vanilie/stejar
rustic
Garanţie: 24 luni

39130000-2

1.00Bucată2.2 Corp central de birou Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)
150x65x75 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime minim 22
mm, cu cant abs 2 mm pentru
părțile cu uzură mare (blat) și cant
abs 0,4 mm pentru părțile interioare
(pereți laterali, legături); opţiune de
poliţă culisantă; suport mobil pentru
unitate PC pe role pentru o
manevrare usoara;
Material: combinație vanilie/stejar
rustic
Garanţie: 24 luni

39130000-2

3 Lotul III Masă de birou
1.00Bucată3.1 Masă de birou Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

110x65x75 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime minim 22
mm, cu cant abs 2 mm pentru
părțile cu uzură mare (blat) și cant
abs 0,4 mm pentru părțile interioare
(pereți laterali, legături);
Material: vanilie/stejar rustic
Garanţie: 24 luni

39130000-2

4 Lotul IV Corp mobil masă birou
1.00Bucată4.1 Corp mobil masă birou Dimensiuni:(Lxlxh) 45x50x65 cm

Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime min 18 mm,
cu cant abs 2 mm pe fețele de
sertar/capac și cant abs 0,4 mm pe
structură, sertare, legături;
Cuprinde:
- 4 sertare egale cu dimensiunile
(LxlxH): 45x50x16 cm; - sertarul
amplasat superior securizat cu yală;
- manere metalice de aluminiu;
-  4 roți.
Material: vanilie/stejar rustic
Garanţie: 24 luni

39130000-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5 Lotul V Masă de birou
1.00Bucată5.1 Masă de birou Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

110x60x75 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime minim 18
mm, cu cant abs 2 mm pentru
părțile cu uzură mare (blat) și cant
abs 0,4 mm pentru părțile interioare
(pereți laterali, legături); un corp fix
pentru depozitare în partea stîngă
cu dimensiuni exterioare:(xlxh)
50x60x75 cm avînd următoarele
caracteristici: 1 raft și 3 sertare
egale cu dimensiunile (LxlxH):
50x60x17 cm; sertarul amplasat
superior securizat cu yală; manere
metalice de aluminiu; opţiune de
poliţă culisantă; suport mobil pentru
unitate PC pe role pentru o
manevrare usoara;
Material: Culoarea biroului va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

6 VI Scaun de oficiu pentru personal
5.00Bucată6.1 Scaun de oficiu pentru personal Bază – stea cu roți, cu mecanism de

înclinare, rotire, reglare pe înălțime,
carcas metalic, tapițat cu stofă
(culoarea stofei va fi aleasă
împreună cu beneficiarul conform
paletarului de culori al
furnizorului).
Dimensiuni:
-    diametru bază: max 60-70 cm
-    lățime spătar: max 50-60 cm
-    lățime: max 60-65 cm
-    adîncime șezut: max 55-60 cm
-    înălțime min. șezut – 45-55 cm
-    înălțime max. șezut – 55-65 cm
-    înălțime totală: max. 115 cm
Garanţie: 24 luni

39130000-2

7 VII Scaun de oficiu pentru vizitatori
6.00Bucată7.1 Scaun de oficiu pentru vizitatori Baza: 4 picioare

Material carcasa: metal
Material sezut, spetează: piele
artificiala / stofă
Sezut/spetează: moale (culoarea va
fi aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului).
Dimensiuni:
Latime: 36.2 cm Adincime: 38 cm
Inaltime: 79.8 cm
Garanţie: 24 luni

39130000-2

8  VIII Dulap pentru depozitare
3.00Bucată8.1 Dulap pentru depozitare Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

90x45x200 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm

39130000-2
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măsura

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

3.00Bucată8.1 Dulap pentru depozitare pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    2 uși din pal melaminat în partea
de jos cu divizor vertical și cîte un
raft variabil pe înălțime; fiecare ușă
dotată cu yală;
-    2 uși din pal melaminat în partea
superioară uşa dreapta cu yala, uşa
stângă cu zăvor şi respectiv 2 rafturi
variabile pe înălţime.
Material: Culoarea dulapului va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

9 IX  Dulap pentru depozitare
1.00Bucată9.1 Dulap pentru depozitare Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

100x50x210 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    2 uși din pal melaminat în partea
de jos cu divizor vertical și cîte 2
rafturi variabile pe înălțime; fiecare
ușă dotată cu yală;
-    2 uși din pal melaminat în partea
superioară; uşa dreapta cu yală, uşa
stângă cu zăvor şi respectiv 2 rafturi
variabile pe înălţime.
Material: Culoarea dulapului va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

10 X  Dulap pentru depozitare
3.00Bucată10.1 Dulap pentru depozitare Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

90x35x220 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde 3
corpuri suprapozabile de
dimensiuni egale (Lxlxh) 90x35x73
cm;
Fiecare corp suprapozabil cuprinde:
-    2 uși din pal melaminat; uşa
dreapta cu yala, uşa stângă cu
zăvor;
-    1 raft variabil pe înălţime.
Material: Culoarea dulapului va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

11 XI Dulap pentru birou
2.00Bucată11.1 Dulap pentru birou Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

90x50x220 cm
Realizat din panouri de pal

39130000-2
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată11.1 Dulap pentru birou melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    2 uși din pal melaminat;
-    în partea dreaptă 5 rafturi cu
dimensiuni egale (Lxlxh)
40x50x36-37 cm;
-    în partea stîngă este echipat
pentru vestiar: divizor vertical,
superior și inferior cîte 1 raft cu
dimensiuni 40x50x36-37 cm, ce
delimitează un spațiu lung pentru
haine cu o bară metalică
transversală;
Material: Culoarea dulapului va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

12 XII Dulap pentru depozitare
1.00Bucată12.1 Dulap pentru depozitare Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

62x60x200 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    1 ușă din pal melaminat în
partea de jos cu deschidere din
stînga, dimensiuni (Lxlxh)
62x60x143 cm;
-    1 ușă din pal melaminat în
partea superioară cu deschidere din
stînga şi respectiv 2 rafturi variabile
pe înălţime.
-    manere metalice de aluminiu;
Material: Culoarea dulapului va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

13 Lotul XIII Set de dulapuri pentru birou
alcătuit din 4 corpuri de mobilier

1.00Bucată13.1 Corp lateral din stînga – Dulap pentru
depozitare

Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)
66x50x200 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    1 ușă din pal melaminat în
partea de jos cu deschidere din
stînga, cu yală, dimensiuni (Lxlxh)
66x50x116 cm;
-    1 ușă din pal melaminat în
partea superioară cu deschidere din
stînga, cu yală şi respectiv 2 rafturi
variabile pe înălţime; dimensiuni
(Lxlxh) 66x50x84 cm;
-    manere metalice de aluminiu;

39130000-2
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată13.1 Corp lateral din stînga – Dulap pentru
depozitare

Material: Culoarea dulapului va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

1.00Bucată13.2 Corp central – Dulap pentru stocare
documente

Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)
134x50x200 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde 5 rînduri
de spații de depozitare:
-    în partea de jos rîndul I: 3 uși cu
yală din pal melaminat cu
deschidere din stînga, dimensiuni
(Lxlxh) 44x50x40 cm;
-    în partea de jos rîndul II: 3 uși
din sticlă mată cu deschidere din
stînga, dimensiuni (Lxlxh)
44x50x40 cm;
-    în partea de mijloc rîndul III: un
spațiu de depozitare fără uși,
dimensiuni (Lxlxh) 134x50x40 cm;
-    în partea de sus rîndul IV: 3 uși
din sticlă mată cu deschidere din
stînga, dimensiuni (Lxlxh)
44x50x40 cm;
-    în partea de sus rîndul V: 3 uși
cu yală din pal melaminat cu
deschidere din stînga, dimensiuni
(Lxlxh) 44x50x40 cm;
-    manere metalice de aluminiu;
Material: Culoarea dulapului va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului. Culoarea sticlei va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

1.00Bucată13.3 Corp lateral din dreapta – Dulap pentru haine Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)
50x50x200 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    1 ușă din pal melaminat cu
deschidere din dreapta, cu yală;
-    în partea superioră 1 poliță cu
dimensiuni 50x50x36 cm, inferior 1
poliță lungă pentru haine cu o bară
metalică transversală;
-    manere metalice de aluminiu;
Material: Culoarea dulapului va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată13.4 Etajeră tip raft Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)
40x50x200 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    5 rafturi cu înălțime fixă;
Material: Culoarea va fi aleasă
împreună cu beneficiarul conform
paletarului de culori al furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

14 Lotul XIV Dulap pentru stocare documente
2.00Bucată14.1 Dulap pentru stocare documente Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

90x40x200 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde 5 rînduri
de spații de depozitare:
-    în partea de jos rîndul I: 3 uși cu
yală din pal melaminat cu
deschidere din stînga, dimensiuni
(Lxlxh) 45x40x40 cm;
-    în partea de jos rîndul II: 3 uși
din sticlă mată cu deschidere din
stînga, dimensiuni (Lxlxh)
45x40x40 cm;
-    în partea de mijloc rîndul III: un
spațiu de depozitare fără uși,
dimensiuni (Lxlxh) 90x40x40 cm;
-    în partea de sus rîndul IV: 3 uși
din sticlă mată cu deschidere din
stînga, dimensiuni (Lxlxh)
45x40x40 cm;
-    în partea de sus rîndul V: 3 uși
cu yală din pal melaminat cu
deschidere din stînga, dimensiuni
(Lxlxh) 45x40x40 cm;
-    manere metalice de aluminiu;
Material: Culoarea dulapului va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului. Culoarea sticlei va fi
aleasă împreună cu beneficiarul
conform paletarului de culori al
furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

15 Lotul XV Etajeră tip raft suspendată
1.00Bucată15.1 Etajeră tip raft suspendată Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

100x35x120 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    2 rafturi cu înălțime variabilă,
fără uși;
Material: Culoarea va fi aleasă
împreună cu beneficiarul conform

39130000-2
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măsura

Specificarea tehnică deplină
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1.00Bucată15.1 Etajeră tip raft suspendată paletarului de culori al furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

16 Lotul XVI Etajeră tip raft suspendată
1.00Bucată16.1 Etajeră tip raft suspendată Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

130x35x115 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi 22 mm,
cu cant abs 2 mm pentru părțile cu
uzură mare și cant abs 0,4 mm
pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    2 rafturi cu înălțime fixă, fără
uși;
Material: Culoarea va fi aleasă
împreună cu beneficiarul conform
paletarului de culori al furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

17 Lotul XVII Set de dulapuri pentru birou
alcătuit din 3 corpuri de mobilier

1.00Bucată17.1 Corp lateral din stînga – Dulap pentru
depozitare

Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)
88x40x220 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi minim
22 mm, cu cant abs 2 mm pentru
părțile cu uzură mare și cant abs 0,4
mm pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    2 uși din pal melaminat în partea
de jos; uşa dreapta cu yala, uşa
stângă cu zăvor şi respectiv 1 raft
variabil pe înălţime; dimensiuni
(Lxlxh) 88x40x72 cm;
-    2 uși din pal melaminat în partea
superioară; uşa dreapta cu yală, uşa
stângă cu zăvor şi respectiv 3 rafturi
variabile pe înălţime; dimensiuni
(Lxlxh) 88x40x148 cm;
-    manere metalice de aluminiu;
Material: combinație vanilie/stejar
rustic
Garanţie: 24 luni

39130000-2

1.00Bucată17.2 Corp central – Dulap pentru stocare
documente

Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)
132x40x220 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi minim
22 mm, cu cant abs 2 mm pentru
părțile cu uzură mare și cant abs 0,4
mm pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde 3 rînduri
de spații de depozitare:
În partea de jos rîndul I, dimensiuni
(Lxlxh) 132x40x72 cm:
-    2 uși din pal melaminat lateral
pe stînga; uşa dreapta cu yală, uşa
stângă cu zăvor şi respectiv 1 raft
variabil pe înălţime, dimensiuni
(Lxlxh) 88x40x72 cm;
-    1 ușă din pal melaminat cu
deschidere din dreapta, cu yală şi
respectiv 2 rafturi variabile pe
înălţime, dimensiuni (Lxlxh)
44x40x72 cm;
În partea de mijloc rîndul III,

39130000-2
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Specificarea tehnică deplină
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1.00Bucată17.2 Corp central – Dulap pentru stocare
documente

dimensiuni (Lxlxh) 132x40x48 cm:
un spațiu de depozitare fără uși;
În partea de sus rîndul III,
dimensiuni (Lxlxh) 132x40x100
cm:
-    1 ușă din sticlă mată cu
deschidere din stînga (lateral stînga)
cu 2 rafturi variabile pe înălţime,
dimensiuni (Lxlxh) 44x40x100 cm;
-    2 spații de depozitare fără uși
(centru), dimensiuni (Lxlxh)
44x40x100 cm
-    1 ușă din sticlă mată cu
deschidere din dreapta (lateral
dreapta) cu 2 rafturi variabile pe
înălţime, dimensiuni (Lxlxh)
44x40x100 cm;
-    manere metalice de aluminiu;
Material: combinație vanilie/stejar
rustic
Garanţie: 24 luni

39130000-2

1.00Bucată17.3 Corp lateral din dreapta – Dulap pentru haine Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)
50x40x220 cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi minim
22 mm, cu cant abs 2 mm pentru
părțile cu uzură mare și cant abs 0,4
mm pentru părțile interioare (pereți
laterali, legături), cuprinde:
-    1 ușă din pal melaminat cu
deschidere din dreapta, cu yală;
-    în partea superioră 1 poliță cu
dimensiuni 50x40x36 cm, inferior 1
poliță lungă pentru haine cu o bară
metalică transversală;
-    manere metalice de aluminiu;
Material: combinație vanilie/stejar
rustic
Garanţie: 24 luni

39130000-2

18 Lotul XVIII Dulap depozitare
1.00Bucată18.1 Dulap depozitare Dimensiuni:(Lxlxh) 110x40x110

cm
Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi minim
22 mm, cuprinde:
În partea laterală stînga, dimensiuni
(Lxlxh) 44x40x110 cm: 1 ușă din
sticlă mată cu deschidere din stînga
(lateral stînga) cu 2 rafturi variabile
pe înălţime;
În partea laterală dreapta,
dimensiuni (Lxlxh) 66x40x110 cm:
-    2 uși din pal melaminat în partea
de jos; uşa dreapta cu yală, uşa
stângă cu zăvor şi respectiv 2 rafturi
variabile pe înălţime; dimensiuni
(Lxlxh) 66x40x74 cm;
-    un spațiu de depozitare fără uși
în partea de sus, dimensiuni (Lxlxh)
66x40x36 cm
-    manere metalice de aluminiu;
Material: combinație vanilie/stejar
rustic
Garanţie: 24 luni

39130000-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată18.1 Dulap depozitare39130000-2

19 Lotul XIX Dulap depozitare
1.00Bucată19.1 Dulap depozitare Dimensiuni:(Lxlxh) 130x45x75 cm

Realizat din panouri de pal
melaminat de grosime 16 şi minim
22 mm, cuprinde:
Cuprinde:
- 2 sertare egale cu dimensiunile
(LxlxH):
 65x45x17 cm; - sertarul amplasat
superior
- manere metalice de aluminiu;
-    2 uși din pal melaminat în partea
de jos; uşa dreapta cu yală, uşa
stângă cu zăvor şi respectiv 2 rafturi
variabile pe înălţime;
-    manere metalice de aluminiu;
Material: Culoarea va fi aleasă
împreună cu beneficiarul conform
paletarului de culori al furnizorului
Garanţie: 24 luni

39130000-2

20 Lotul XX Dulap metalic arhivă
3.00Bucată20.1 Dulap metalic arhivă Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

91,5x37x183 cm
Realizat din foaie de oţel cu
grosimea minimă de 0,8 mm,
cuprinde:
-    2 uşi batante, metalice dotate cu
sistem centralizat de închidere, 2
chei;
-    4 rafturi cu înălțime variabilă, cu
sarcina minimă asupra unui raft de
50 kg;
Material: Culoarea va fi aleasă
împreună cu beneficiarul conform
paletarului de culori al furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

21 XXI Dulap metalic arhivă pentru colț drept
1.00Bucată21.1 Dulap metalic arhivă pentru colț drept Dimensiuni exterioare:(Lxlxh)

140x40x192 cm
Realizat din foaie de oţel cu
grosimea minimă de 0,8 mm,
cuprinde:
-    1 ușă metalică sudată pentru
colțul drept și 2 uşi batante metalice
dotate cu sistem centralizat de
închidere, 2 chei;
-    4 rafturi cu înălțime variabilă, cu
sarcina minimă asupra unui raft de
50 kg;
Material: Culoarea va fi aleasă
împreună cu beneficiarul conform
paletarului de culori al furnizorului.
Garanţie: 24 luni

39130000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Conform comenzilor în decurs de 5-10 zile, dupa înregistrarea dării de seama la AAP

DDP - Franco destinație vămuit
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Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Date despre participant Original Confirmat prin semnătura și ștampila
participantului

Da

2 Oferta Original Confirmat prin semnătura și ștampila
participantului

Da

3 Decizia de înregistrarea a întreprinderii Copie emis de Camera înregistrării de Stat -Confirmat
prin semnătura și ștampila participantului

Da

4 Certificatul de efectuare regulată a plății impozitelor,
contribuțiilor

Original/ Copia Confirmat ă prin semnătura și ștampila
participantuluieliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat

Da

5 Licența de activitate și anexa Copia - Confirmat prin semnătura și ștampila
participantului

Da

6 Certificat de confomitate/Declarație de conformitate Copie- Confirmată prin semnătura și ștampila
participantului

Da

7 Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în
practici frauduloase

Copie-Confirmat prin semnătura și ștampila
participantului

Da

8 Garanția pentru ofertă Confirmat prin semnătura și ștampila participantului 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: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Adresa: Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13
Tel.: ifp@ms.md022 572 213 ,  Fax: 022 572 205 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BOUROŞ GABRIELA, Specialist achiziții 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: 07.06.2017 10:00
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe 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: 45 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

07.06.2017 10:00la:
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe 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: URSU FIODOR


