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

nr. 18/01793 08.05.2018din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT Ciocana
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Materiale electrice, inventar moale, Hîrtie printer.Obiectul achiziției:
39500000-7Cod 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.:  36  din  08.05.2018.
În scopul achiziţionării "Materiale electrice, inventar moale, Hîrtie printer."
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 Inventar moale
35.00Set1.1 Set lenjerie de pat 100% bumbac, 1,5 persoane, Cerșaf

de plapumă 145x215, cearșaf de pat
150x200, fță de pernă 60x60,
densitatea țesăturii 135-150 g/m2

39512000-4

450.00Bucată1.2 Cerșaf de pat  100% bumbac, alb, 150x200,
densitatea țesăturii 135-150 g/m2

39512100-5

60.00Bucată1.3 Cerșaf de plapumă 100%, bumbac. alb, 145x210,
densitatea țesăturii 135-150 g/m2

39512200-6

200.00Bucată1.4 Față de pernă   100% bumbac, culoare-alb
densitatea ţesăturii  150 - 170 g/ m
2
dimensiuni: 60/60;

39512500-9

20.00Bucată1.5 Plapumă semilînă 50% bumbac, 50%lînă, 140x20039512000-4
600.00Bucată1.6 Scutec 100% bumbac, alb, 75x90,

densitatea țesăturii 135-150 g/m2
39512200-6

600.00Bucată1.7 Scutec 100%bumbac, alb, 90x80,
densitatea țesăturii 135-150 g/m2

39512000-4

20.00Bucată1.8 Pernă materiale:  sintetic pentru
umplutura din interior/ natural
pentru țesătura de acoperire;
compoziţia:  poliester, fibră
siliconizată de poliester 100 %,
antialergigă şi antibacteriană,
elasticitate bună şi permanentă,
rezistentă la frecare,  la întindere;
duritate medie;
țesătura de acoperire:  100%
bumbac
densitatea ţesăturii  150 - 170 g/ m
2
dimensiuni: 60/60;

39512000-4

50.00Metru1.9 Stofă 100% bumbac39512000-4
2 Materiale  electrice

5.00Bucată2.1 Lampă de masă 220V31681410-0
300.00Bucată2.2 Bec icandescent glob 10W, Eco LIGHT31681410-0
300.00Bucată2.3 Tub neon 18W, Pan LIGHT31681410-0
300.00Bucată2.4 Tub neon 36W,PanLIGHT31681410-0
280.00Bucată2.5 Tub led 2-W, 1800 Lm, 1200 mm31681410-0
70.00Bucată2.6 Felinar exterior pentru LED 40W31681410-0
10.00Bucată2.7 Plafonieră cu sensor 2x26W31681410-0

3 Hîrtie pentru  printer
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1600.00Bucată3.1 Hîrtie printer A4 Hîrtie de copiator:
Format: A4,
Gramaj g/m2: min 77 - max 82;
Grosime p: min 106-max 110;
Densitate aparenta g/m2: min 0.7 -
max 0.88;
Netezimea fata/verso : min 18/30 -
max 22/33;
Grad alb % : min 97 - max 100;
Opacitate la tipărire % : min 89 -
max 99;
Umiditate %: min 3.5 - max 4.5;
Cenuşa %: min 10 - max 12.5;
Rezistenta tractiune KN/m : min 2.4
- max 3.5;
Lungime medie de rupere (KM):
min 3.2 - max 4.

22990000-6

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
30 zile după aprobarea contractului la AAP
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 Neimplicarea  în practici frauduloase și de corupere. Declarație  pe propria răspundere conform
Formularului  (F3.4)

Da

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

Declarație pe propria raspundere. Da

3  Formularul Ofertei Original conform Formularului nr. (F 3.1.), confirmat
prin semnătura și ștampila Participantului

Da

4 Speciificația de preț a ofertei Original-conform (Form. 4.2.), confirmat prin
semnpătura și ștampila Participantului

Da

5 Sprcificația tehnică a ofertei Oriiiginal-conform (Form.nr. 4.1), confirmat prin
semnătura și ștampila Participantului

Da

6 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie-confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

7 Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor
contribuțiilor

Copie-eliberat de Inspectoratul Fiscal. Da

8 Formular informativ despre ofertant Original-conform  (Form.nr.3.3.) confirmat prin
semnătura și ștampila Participantului

Da

9 Garanția pentru ofertă 1% din valoarea contractului
fără TVA

Original-conform  (Form.  3.2.), confirmat prin
semnătura și ștampila Participantului

Da

10 Certificate de calitate Copie- confirmată 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 AMT Ciocana
Adresa: mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80
Tel.: amt.ciocana@ms.md022475255 ,  Fax: 022475255 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: POCIUMBAN VASILE, Vicedirector Medical

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: 18.05.2018 10:00
mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
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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

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

18.05.2018 10:00la:
mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80pe 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: POCIUMBAN VASILE


