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

nr. 17/02500 28.07.2017din

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

 Achiziționarea obiectelor electrocasnice conform necesităților pentru anul 2017Obiectul achiziției:
31730000-2Cod 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.:  60  din  28.07.2017.
În scopul achiziţionării " Achiziționarea obiectelor electrocasnice conform necesităților pentru anul 2017 "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

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 Fierbătoare de apă electrice
30.00Bucată1.1 Fierbătoare de apă electrice Puterea min: 200w; Capacitatea :

min 1.7 l;
Material carcasă- plastic; filtru
anticalcar; oprire automata;
indicator de funcționare, indicator
nivel apă; Elementul de încălzire –
spiral ascunsă, Tensiunea de
alimentare – 220-240V; Frecvență –
50 Hz

31700000-3

2 Boiler 100L
10.00Bucată2.1 Boiler 100L Tip:Cu acumulare ;Volum – 100L;

Materialul rezervorului – oțel;
Acoperire internăa rezervorului:
Biosticlafarfor; Tip instalare:Perete,
Orientare - Verticală

31700000-3

3 Boiler 80 L
15.00Bucată3.1 Boiler 80 L Tip: Cu acumulare, Volum – 80L;

Putere – min 1.5 kW, Materialul
rezervorului – oțel; Acoperire
interna a rezervorului –
Biosticlafarfor, Orientare- Verticală

31700000-3

4 Frigider
10.00Bucată4.1 Frigider Tip: Cu acumulare, Volum – 100L;

Putere – 2,0 kW, Materialul
rezervorului – oțel; Acoperire
interna a rezervorului –
Biosticlafarfor, Tip instalare -
perete Orientare- Verticală

31700000-3

5 Dulap frigorific capacitatea min 1200 litri
max 1400 litri

1.00Bucată5.1 Dulap frigorific capacitatea min 1200 litri max
1400 litri

Alimentarea – 230 V, capacitatea
min 1200 litri max 1400 litri, Agent
refrigerant – R404a, Temperatură
ambientală – max +43C, Izolatie
termică – min 60 mm, Realizat
complet din inox, Dezghetare
automată, Control electric, Sistem
de evaporare automat p/u
eliminarea apei condensate,
Picioare din inox, reglabile pe
înălțime

31700000-3

6 Aparate de aer condiționat
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată6.1 Aparate de aer condiționat Tip de perete Sistemului de Split
Capacitatea de răcire , BTU: min
12000,
Suprafața maximal : 35m2;
Capacitatea de răcire3,200 – 3600
W;
Capacitatea de încălzire  sunt 3400-
3800W;
Consum de energie pentru încălzire
900-1050 W;
Consumul de energie în timp de
răcire 1000 – 1090 W;
Nivel de zgomot (max/min) 33-42
dB
Temperatura minimă pe stradă
pentru modul de încălzire – 5-, -7
C;
Telecomandă
Garanția min 24 luni;
În costul produsulu să fie înclusă
instalarea acestuia.

39717200-3

7 Frigider
1.00Bucată7.1 Frigider Volum camerei frigorifice (L) 50-

100
Volum congelator (L) pînă la 25 L
Numere de camera 1
Amplasarea congelatorului  - sus
Număr de compresoare  - 1
Agent frigorific – R600
Nivelul de zgomot, DB pînă la 43
dB,
Dezghețarea frigiderului  -
automată,
Dezghețarea congelatorului  -
manual
Clasa eficienței energetice A+
Gestionare – mecanică
Iluminarea frigiderului – Da,
Indicarea pornirii – Da,
Rafturi în frigider – 2-3,
Materialul rafturilor – sticlă,
Rafturi pe usa frigiderului – 2-3,
Materialul rafturilor pe ușă –
plastic,
Număr de sertare – 0 ,
Compartimente  în congelator – 1
Sertare/Rafturi în congelator – 1
Numărul de uși – 1
Reglarea direcției de deschidere a
ușii Da
Înălțimea, cm – 50-100
Lățimea, cm – 45-60
Adîncimea, cm – 40-55
Culoarea – alb
Garanție , luni – 24

31700000-3

8 Cuptor cu microunde
1.00Bucată8.1 Cuptor cu microunde Volumul camerei (L) -  20-24;

Acoperirea internă – antibacterial;
Tipul de administrare – electronică;
Puterea microundelor (W) – 800-
1000;
Puterea Grill-ului  (Max) (W) – 0
Regulatorul timpului – sensor
Timp maximal de preparare (min) –

31700000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Cuptor cu microunde 0
Timer oprire – Da
Ceas Digital – Da
Simbol luminous al ecranului – Da
Indicarea pornirii – Da,
Indicarea regimului de funcționare
– Da,
Indicarea timpului de finisare – Da,
Regim microunde – Da,
Regim decongelare – Da,
Nr. de Grill-uri – 0
Auto decongelare – Da,
Deconectare auto la deschiderea
usii – Da,
Iluminarea camerei interioare –Da ,
Deschiderea usii – buton,
Platou de sticlă – Da ,
Inle cu roți – Da,
Înălțime , cm – 25-28;
Lățime – cm – 43-49;
Adîncime – cm – 33-37,
Culoare – alb sau argintiu,
Garanție, luni – 24,

31700000-3

9 Boiler
1.00Bucată9.1 Boiler Boiler

Tip: Cu acumulare
Volum: 15 L
Putere: 2.5 kW
Materialul rezervorului: Otel
inoxidabil
Tip instalare: Perete
Orientare: Verticala
Timpul pentru incalzirea apei: 15
min
Dimensiuni: 455x315x320 mm

31700000-3

10 Frigider
3.00Bucată10.1 Frigider Volumul total util, L – 290-310

Volumul camerei frigiderului, (l)
192-212
Volumul congelatorului, (L)  98
Numarul de camere  2
Amplasarea congelatorului  De jos
Numarul de compresoare  1
Agent frigorific  R600
Nivelul de zgomot, dB  39-40
Clasa eficientei energetice  A+
Consum energetic, (kWh/an)  272
Clasa climatica  SN/ST
Puterea de congelare, (kg/zi)  12
Gestionare  Electronică
Iluminarea frigiderului  Da
Tip de iluminari (W)  LED
Stocarea in cazul intreruperii
electricitatii, (h)  24
Rafturi in frigider  Min 4
Materialul rafturilor  Sticla
Rafturi pe usa frig.  Min 3
Materialul rafturilor pe usa  Plastic
Numar de sertare  0
Compartimente in congelator  Min
3
Sertare/rafturi in congelator  Min 3
Inaltime max. de sertare, cm  Min
22

31700000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată10.1 Frigider Materialul sertarelor  Plastic
Culoarea sertarelor  Transparent
Numarul de use  2
Afișare temperatură pe ușă da
Directie de deschidere a usei
Stînga-dreapta
Reglarea directiei de deschidere a
usii  Da
Puterea max. consumata, kW  0.74
Inaltime, cm  178 - 185
Latime, cm  59.5 - 60
Adincime, cm  66.8 – 67
Garantie, luni  24- 36
Specificul  No Frost

31700000-3

11 Frigider incorporabil
1.00Bucată11.1 Frigider incorporabil Nivel de zgomot, dB  38

Amplasarea conjelator  jos
Dezgheţare frigider  picături
Dezgheţare congelator  No Frost
Numărul de camere  2
Număr de uşi  2
Protecţie antibacteriana  da
Generator de gheata  nu
Mini-bar  nu
Dispenser pentru băuturi  nu
Capacitate totala, l  296
Capacitate frigider, l  233
Capacitate congelator, l  63
Numar compartimente congelator  3
Display  da
Tip control  electronic
Clasa de eficienţă energetică  A+
Material rafturi  sticlă
Capacitate congelare, kg/24h  4
Autonomie fara curent, ore  14
Numar de compresoare  1
Iluminare frigider  da
Iluminare congelator  nu
Dimensiuni (ÎxLxA), mm
1850x540x550
Înălţime, mm  1850
Lăţime, mm  540
Adâncime, mm  550
Culoare  alb
Greutate, kg  56
Garantie, luni  24
Garanție la compresor, luni  24

31700000-3

12 Cafetiera
2.00Bucată12.1 Cafetiera Tip espresso, preparare automata

Cafea folosita: macinata/boabe
Putere: 1400 W
Capacitate rezervor pentru apă: 1 l
Presiune maxima: 15 bar
Tensiune: 230 V
Frecventa: 50 Hz
Functii Setări: macinare preventiva,
alimentare cu apa fierbinte
Posibilitate de preparare
cappuccino: da, preparare automata
Constructie
Risnita de cafea incorporata: da,
reglarea gradului de macinare
boabelor, capacitate containerului
pentru boabe 180 g

31700000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată12.1 Cafetiera Prepararea simultană a două cești:
da
Decalcinare automata: da
Container pentru deseuri: da, 8
portiuni
Lungime cablu: 0.8 m
Specificatii
Informații suplimentare: 5 graduri
de macinare a boabelor, unitate de
distribuire cafelei reglabila dupa
înălțime (max=95 mm), filtru
pentru apă, functie de memorizare a
cafelei, sistem automat de clatire a
sistemului
Dimensiuni (LxAxI): 42х32.5х29.5
cm
Greutate: 7 kg

31700000-3

13 Fierbator electric
5.00Bucată13.1 Fierbator electric Caracteristici tehnice

Tip: fierbator
Volum: 1.7 l
Putere: 2400 W
Tipul elementului de încălzire:
spirală închisă
Material corp: metal (perete dublu)
Specificatii
Securitate: blocare capac
Perete dublu: da
Filtru: da
Indicator nivel al apei: da
Compartiment de stocare cablu: da

31700000-3

14 Aparate de aer condiționat
3.00Bucată14.1 Aparate de aer condiționat Alimentarea Electrică – 230/50/1

V/Hz/Ph
Putere cedată încălzire – 18300
Btu/h, 5000-5600 W
Putere cedată răcire – 18000 Btu/h,
4800-5200 W
Zgomot unitate interioară – 30-34
dB (A)
Zgomot unitate exterioară – 58 dB
(A)
Consum de energie pentru încălzire
1430-1540 W;
Consumul de energie în timp de
răcire 1460-1680 W;
Dimensiuni unitate interioară –
940*270*180 mm
Dimensiuni unitate exterioară –
795*255*540 mm
Greutate unitate interioară – minim
10 kg
Greutate unitate exterioară – minim
30 kg
Clasa energetic – A;
Amperaj răcire – 6.9,;
Amperaj încălzire – 6.5;
Suprafața deservită – 45 m2
Tip poziționare – perete
Garanția min 24 luni;
În costul produsulu să fie înclusă
instalarea acestuia

39717200-3
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Conform comenzii dupa înregistrarea dării de seamă la Agenția Achiziții Publice.
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 Formularul informativ despre ofertant F3.3 original, confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului;

Da

2  Formularul Ofertei F.3.1 original – confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului;

Da

3  Decizia privind înregistrarea a întreprinderii copie confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului;

Da

4 Certificatul de efectuare regulată a plății impozitelor,
contribuțiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat,
confirmată prin ștampila și semnătura Participantului;

Da

5 Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă
calitatea bunurilor

copie confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

6  Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere   (F3.4)

 copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

7 Extras din registrul de stat al persoanelor juridice copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

8 Autorizație de funcționare copie confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii
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: URSU FIODOR, Șef direcția economie, finanțe și infrastructură

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: 07.08.2017 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: 40 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

07.08.2017 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,
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fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: URSU FIODOR


