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

nr. 18/03269 24.07.2018din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ

Tip procedură achiziție: Licitaţie publică
Aparate de uz casnicObiectul 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.:  58  din  24.07.2018.
În scopul achiziţionării "Aparate de uz casnic"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 Frigider fără congelator
17.00Bucată1.1 Frigider fără congelator Frigider cu 1 camerа culoarea albă;

Volumul total min. 130 L - max.
135 L; Volumul camerei
frigiderului, (l) min. 100- max. 130;
Dezghetarea frigiderului prin
picurare; Clasa eficientei energetice
A+++; Gestionare electromecanica;
Mâner incorporat; ușă reversibilă;
Rafturi ajustabile; Rafturi in
frigider din sticlă min. 3;  Rafturi pe
ușa frigiderului din plastic – 3;
Dimensiuni (IxLxA), min.
85х55х60 cm; Greutate min. 30 kg
-maxim 35 kg; termen de garanție
min. 24 luni.

39700000-9

2 Frigider cu congelator
21.00Bucată2.1 Frigider cu congelator Frigider cu 1 camerа culoarea albă;

Amplasarea conjelator-sus; Tip de
control-mecanic; Capacitate
frigider- max. 85 L; Capacitate
congelator- max. 10L; Sistem
dezghetare frigider-automată;
Sistem dezghetare congelator-
manual; Clasa energetica-A+;
Mâner incorporat; ușa reversibilă;
Rafturi ajustabile; min. 2 rafturi din
sticlă;  Protectie antibacteriana;
Înălţime min. 81 cm max. 1m;
Lăţime min. 45cm max. 50 cm;
Adâncime min. 40cm max. 50 cm;
Termen de garanție min. 24 luni.

39700000-9

3 Cuptor cu microunde
40.00Bucată3.1 Cuptor cu microunde Volum – 17-20 lit; Putere

microunde – 700-800 W; Control
mecanic; Timer; Suport rotund
interior; Culoare – albă; Acoperire
interior – smalt. Termen de garantie
min. 24 luni.

39700000-9

4 Ceainic electric
117.00Bucată4.1 Ceainic electric Volumul min: 1,8 L; Carcasa

material termorezistent, indicator
luminos; Protectie de supraîncălzire

39700000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

117.00Bucată4.1 Ceainic electric și lipsa apei; Cana detașabilă;
indicator volum; funcția autooprire,
deconactare automată la fierbere;
Baza rotativă - 360 grade; Orificiu
mare pentru umplere și curățire
ușoară; element de încălzire ascuns;
Filtru de apă; Putere: 2200 W.
Termen de garanție min. 24 luni.

39700000-9

5 Fier de calcat
72.00Bucată5.1 Fier de calcat Fier de calcat cu abur. Talpa

ceramică; Putere 2400 W;
Regulator de tensiune-220; Sitem
anti-picurare; călcare cu aburi și
uscată; Sistem de auto-curatare;
Indicatorul luminos de lucru; Abure
vertical; Pulverizare; Regularea
ieşirii aburilor; control aburi;
Regularea temperaturii mecanic;
termostat reglare; control
temperatură. Garantie min. 24 luni

39700000-9

6 Aspirator
18.00Bucată6.1 Aspirator Accesorii: perie podea - covor, duza

îngusta la vîrf; Colectorul de praf -
volum / tip min. 1,5 l/ sac țesatura;
Curatare uscata, Tub telescopic din
oțel Putere min. 700 W; Nivel
zgomot 65-70 d.B.; Control al
puterii, stringere automată cablu;
Puterea de aspirare – min. 140 W.
Garanție min. 24 luni.

39700000-9

7 Masina de spălat
34.00Bucată7.1 Masină de spălat Tip de incarcare frontal; Masa

incarcaturii 5- 6 kg; Viteza de
centrifugare min. 1000 rot/min;
Numarul de programme  min. 15;
Clatire aditionala; Eliminarea
petelor; Program de spalare delicat;
Control intelectual spalare; Control
echilibru; Control spuma; Clasa de
eficienta energetica A++; Clasa de
eficienta a spalarii A; Clasa de
centrifugare min.- C; Dimensiuni
(LxAxl) ≈ 48x60x85 cm; Culoare
alb. Termen de garanție min. 36
luni.

39700000-9

8 Plită electrică
13.00Bucată8.1 Plită electrică Tip – de masă; elementul de

încălzire- fontă; Număr arzătoare-2;
Suprafaţă-email; control mechanic;
Plasarea panoul de control laterala
din dreapta; Indicator de
funcţionare; Putere maximă
consumată, W-2500; Culoare alb;
Termen de garanție min. 24 luni.

39700000-9

9 Ventilator
11.00Bucată9.1 Ventilator  Putere  min. 50 W; 3 viteze de

control al fluxului de aer; Diametru
min. 16 "/ 40cm /; Rotirea corpului
- 90 °; Înclinare în sus şi în jos pe
pantă;  Grila de protecţie, în
condiţii de siguranţă pentru copii;
Suport extinsibil; Alimentare - 220
V , 50 Hz. Termen de garanție min.
24 luni.

39700000-9

10 Televizor
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată10.1 Televizor Tip: LED-TV; Diagonala: 32" (82
cm); Suport: HDTV , 720p;
Rezolutie: min. 1366x768 HD
READY; Sistem TV: PAL
BG/DK/I; SECAM BG/DK; Numar
de canale: min. 200; Raport de
contrast dinamic: 90,000: 1; Unghi
de vizualizare: orizontal: 178
°/vertical: 178 °; Timp de raspuns,
ms: 3; Sistem pentru reducerea
zgomotului: da; Suport HDMI:
480i; 480P; 576i; 576P; 720P; 720i;
1080I; 1080P; Suport PC: 640x480;
800x600; 1024x768; 1366x768,
USB: USB film MKV/H.264,
DivX, Xvid: muzica:
MP3/WMA/AAC, Dolby Digital
AC3, foto:JPG/JPEG/BMP/PNG;
Limba meniu: engleza, rusa,
romana; Sleep Timer: da; Setari
preinstalate: da; Egalizator: da;
Difuzoare, W: 2x5 W; VGA: 1;
HDMI: da; Intrare audio stereo: da;
Intrare USB 2; Antena: da; Slot
pentru casti: da; Culoare: negru
Consum de energie: max. 60 W
Dimensiuni fara suport (LxIxA):≈
735x435x80mm; Dimensiuni cu
suport (LxIxA): ≈
735x475x165mm. Termen de
garanție min. 24 luni.

39700000-9

11 Masină sub presiune înaltă
20.00Bucată11.1 Masină sub presiune înaltă Tip ul curentului 220V/50HZ;

Cantitatea apei transportate l/h max.
500; Presiune de lucru bar/MPa
min. 150; Consum de energie
electic max. 2.8 kW; Dotare: Pistol
de pulverizat EASY Force sau
echivalent; Furtun: lungimea min.
10 m; presiunea min. 205 bari;
Țeavă de pulverizare cu 3 poziții de
reglaj lungimea min. 800 mm.
Reducerea presiunii- automata.
Termen de garanție min. 24 luni.

42990000-2

12 Masa de călcat
140.00Bucată12.1 Masa de călcat Masa portabilă pentru fiere de

călcat cu abur; Blat metalic perforat
cu fetru sau pîslă; reglare înălțime;
material: husa bumbac; material
picioare: metal; să dispună de
support pentru fierul de călcat;
capace stabilizatoare pentru
picioare; înălțimea max. 95cm;
dimensiuni masa: ≈ 114x34 cm;
greutate max. 5 kg. Termen de
garanție min. 12 luni.

39516000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 20 zile după aprobarea contractelor
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului F3.4

Da

2 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

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Da

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

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

Ofertantul trebuie sa dispună de centru de service
autorizat de producător pentru modelele propuse -
Original, confirmată prin documente care atestă faptul
că operatorul economic se află în posesia centrului

Da

8 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 F 3.5

Da

9 Oferta Original conform formularului ofertei (F 3.1)-
confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului F3.3

Da

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Da

12 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

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Specificaţii preț original confirmat prin semnătura și ștampila
participantului conform formularului F 4.2

Da

16 Specificaţii tehnice original confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, conform formularului F4.1

Da

17 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont Da
18 Certificat de efectuare regulate a impozitelor ,

contributiilor fata de bugetul public national
Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal de
Stat , confirmata prin semnatura si stampila
participantului

Da

19 Garanţia pentru ofertă Original, confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer
la contul autorității contractante

Da

20 Mostră a produsului propus Se va prezenta la solicitarea autorității contractante în
termen de 5 zile lucrătoare

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: I.M.S.P.  CENTRUL  NAŢIONAL  DE  ASISTENŢĂ  MEDICALĂ  URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Vârnav, 16
Tel.: cnamup.achizitii@ambulanta.md022 02-59-07 ,  Fax: 022 286270 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: PEŞTEREANU NINA, șef Serviciu achiziții publice
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Setul de documente poate  f i  pr imit  la  adresa:  IMSP  CNAMUP,  mun.  Chiş inău,  s t r .  Constant in  Vârnav,  16  /
ht tp: / /ambulanta .md/achizi t i i -publ ice/ .

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: 10.08.2018 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Vârnav 16 bir. 308pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

10.08.2018 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Vârnav 16pe 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: CUCU VASILE


