Prețul ce mai mic
Nr. d/o

Denumire Bunuri solicitate

Preț fără TVA Preț cu TVA
1

1.1
2

2.1
3

3.1
4

4.1
5

5.1
6

6.1

Prețul ce mai mare

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
Preț fără TVA Preț cu TVA

Masă de laborator

Masă de laborator
Masă pentru aparate

Masă pentru aparate
Masă pentru hotă

Masă pentru hotă
Masă modulară de centru

Masă modulară de centru
Dulap sticlărie / mape

Dulap sticlărie / mape
Dulap-vestiar

Dulap-vestiar

Masa cu blat din material tablieră, rezistent la prelucrarea umedă uzuală cu
dezinfectanți, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic in forma de "H",
realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic.
Corp mobil sub blat 1*500/500/770 mm, cu 4 sertare. Termenul de garanţie – 36 luni.
Preţul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului, astfel încat toate produsele
sa fie functionale la recepţia lor finală. Mărimile: 1200/700/900

5833.33

6700.00

6937.50

8325.00

Blat/suprafata de lucru din tablieră, rezistent la prelucrarea umedă uzuală cu
dezinfectanți de 16 mm. Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic
rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Fiecare masa sa aiba cite 2
sertare . Polita mediana sub blat si corp mobil sub blat 1*500/500/770 mm, cu 4 sertare.
Termenul de garanţie – 36 luni. Preţul bunurilor va include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încat toate produsele sa fie functionale la recepţia lor finală.
Mărimile: 900/700/900

4833.33

5800.00

5008.33

6010.00

Masa cu blat din material tablieră, rezistent la prelucrarea umedă uzuală cu
dezinfectanți, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic in forma de "H",
realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic.
Corp mobil sub blat 1*500/500/770 mm, cu 4 sertare. Termenul de garanţie – 36 luni.
Preţul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului, astfel încat toate produsele
sa fie functionale la recepţia lor finală. Mărimile: 1000/700/900

5000.00

6000.00

6425.00

7710.00

Blat/suprafata de lucru din material rezistent la prelucrarea umedă uzuală cu
dezinfectanți 16 mm grosime. Cadru metalic in forma de H, realizat din profil metalic
rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic. Masa va fi impartita in 2
modulare. Sase corpuri de stocare fixate de suprafata mesei cu 4 sertare 450x500x700
mm sertare tip tandembox. Consola de reactivi cu doua rafturi, pe centrul mesei cu 4
prize incorporate, montate aparent cu capac de protectie. In modulul terminal sa fie
montata o chiuveta - polipropilena. Cadrele metalice: realizate din profil metalic
rectangular, acoperit de vopsea-pulberi epoxidică, aplicată electrostatic, sarcina totală
suportată de blat minim 175 de kg, picioruşe reglabile. Blaturi-suprafeţe de lucru să fie:
din material rezistent la acţiunea produselor dezinfectante, conform reglementărilor din
domeniu grosime min 16 max 30mm. materialul trebuie sa ofere proprietati antistatice,
suprafata non-poroasa, rezistenta la radiatii UV , rezistenta la umezeala (non-admise,
non-retentie).Termenul de garanţie – 36 luni. Preţul bunurilor va include livrarea si
montajul mobilierului, precum şi toate accesoriile necesare pentru montarea becurilor
electrice, astfel încat toate produsele sa fie functionale la recepţia lor finală. Mărimile:
2000/750/1500

15000.00

18000.00

22795.83

27355.00

Dulap cu cinci rafturi, cu doua usi pline in partea de jos cu incuietoare, peste primele
doua rafturi si doua usi din sticla mata 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=100mm. Termenul de garanţie – 36 luni.Preţul
bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului, astfel încat toate produsele sa fie
functionale la recepţia lor finală. Mărimile: 1300/2200/400

2000.00

2400.00

5508.33

6610.00

Dimensiuni: adîncimea 500 mm/ lățimea 560 mm/ înălțimea 2000 mm. Dulapurile
pentru haine sunt destinate pentru păstrarea hainelor de lucru și de stradă cu 2
despărțituri, două polițe interioare sus și jos, și bara pentru umerașe. Suport prosop pe
ușă și cîrlige. Încuietor individual cu 2 chei. Dulapurile prezintă posibilitatea de a fi
unite între ele, vor fi instalate în trei locuri, unite a cîte 3, 4 și 1 separat, cu picioare
reglabile. Termen de garanție 24 luni. Prețul va include livrarea, asamblarea, instalarea,
accesoriile necesare pentru asigurarea funcționalității.

1500.00

1800.00

2000.00

2400.00

INFORMAȚIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziții publice tip Cerere a ofertelor de preţuri , nr. 16/01931 din 14.09.2016
Obiectul achiziției: Mobilier de laborator
În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă
în procesul verbal nr. 16/01931/001 din 28.09.2016 au fost încheiate următoarele contracte:
Contractul Nr. 16/01931/001 din 05.10.2016 valabil pînă la 31.12.2016 în sumă de
Ofertant: S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L.

121065.00

, inclusiv TVA.

Lotul
Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

1

Masă de laborator

1.1

Masă de laborator

2
2.1

Masă pentru hotă

Bucată

4.00

Bucată

4.00

39180000-7

Bucată

1.00

Masă modulară de centru
Masă modulară de centru

39180000-7

Bucată

1.00

Dulap sticlărie / mape
Dulap sticlărie / mape

6
6.1

39180000-7

39180000-7

Bucată

2.00

Dulap-vestiar
Dulap-vestiar

39180000-7

Prețul fără
TVA

Un. mas. Cantitatea

Masă pentru hotă

5
5.1

39180000-7

Masă pentru aparate

4
4.1

CPV

Masă pentru aparate

3
3.1

Prețul cu TVA

Bucată

8.00

33300.00

27750.00

33300.00

27750.00

24040.00

20033.32

24040.00

20033.32

7710.00

6425.00

7710.00

6425.00

27355.00

22795.83

27355.00

22795.83

13220.00

11016.66

13220.00

11016.66

15440.00

12866.64

15440.00

12866.64

Anunțul de atribuire
a contractelor COP nr. 16/01931 din 14.09.2016
1. Autoritatea contractantă – Centrul Național de Sănătate Publică, mun. Chişinău, str.
Gh. Asachi, 67 A.
2. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţii publice – cel mai mic preț și
corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.
3. Numărul de oferte primite – 3 (trei).
4. Denumirea şi adresa ofertantului cîştigător/ofertanţilor cîştigători:
1

SRL Primobil-Lux

Mun. Chişinău, Str. Cuza Vodă 3, Tel./fax: 022-54-25-23, 022-23-74-73

5. Data publicării anunţului de participare – 06.09.2016.
6. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire – 13.10.2016.
7. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor – Agenția de
Soluționare a Contestațiilor. Termenele de depunere a contestaţiei – 29.09-03.10.2016.

MNISTERULSANATATIIALREPIJBLICIIMOT,DOVA

CENTRUL NATIONAL DII SANATATE PUBLICA

C
La

'ElqC 3/2'lSo

nr.

SRL PRIMOBIt,-I-TIX

din

DARNIC-GAZ S.A.
or. Strdqeni, str. $tef-an cel Mare I bl' n
Tel/Fax: 0231 25126'0231 251-1
SRL ADOR MOBII,A
Mun. Chisinau, str. Grenoble 25917 ' ap 6
Tel/Irax : 022-822 I 2 3. 060 I 2200 6' 022-822 - I 1 |

laborator din oadrul c]ererii
Prin Prezenta vd comunicdm c[ mdrimile mobilierului de
Ofertelor de Preluri nr. 16/01931 din 14.09.2016 sunt:

o
c
.
.
.

Poz.1.1 - 1200x700x900
Poz.2.1 - 900x700x900
Poz.3.1 - 1000x700x900
Poz.4,1 - 2000x750x1500
Poz.5.1 - 1300x2200x400

De asemenea, la specificafia tehnicd pentru:

poz. L 1, sintagma 48500/5001170 se substituie prin 1+500/500/770
po2.2.1, sintagma 2*500/500/770 se substituie prin 1*500/500/770'

Director general,
adjunct al medicutui-qef sanitar
de stat al RM

Ex: Rodica Osman

]'el:022-574-5 l9

r

/_z:4

lurie Pinzaru

9/8/2016
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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:
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:

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Mobilier de laborator
16/01931
Cerere a ofertelor de preţuri
391800007
68 din 06.09.2016
Ministerul Finanțelor
Centrul Naţional 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: 022574519
Fax: 022729725
Email: sap@cnsp.md
Persoana de contact: Jardan Elena

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

Cod CPV

Denumire Bunuri solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1
1.1

Masă de laborator
391800007 Masă de laborator

Bucată

4.00

Masa cu blat din material tablieră, rezistent
la prelucrarea umedă uzuală cu
dezinfectanți, de 16 mm grosime,
lateralele închise. Cadru metalic in forma
de "H", realizata din profil metalic
rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm 
vopsit electrostatic. Corp mobil sub blat
1*500/500/770 mm, cu 4 sertare.
Termenul de garanţie – 36 luni. Preţul
bunurilor va include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încat toate produsele sa
fie functionale la recepţia lor finală.
Mărimile: 1200/700/900

2
2.1

Masă pentru aparate
391800007 Masă pentru aparate

Bucată

4.00

Blat/suprafata de lucru din tablieră,
rezistent la prelucrarea umedă uzuală cu
dezinfectanți de 16 mm. Cadru metalic in
forma de "H", realizata din profil metalic
rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm 
vopsit electrostatic. Fiecare masa sa aiba
cite 2 sertare . Polita mediana sub blat si
corp mobil sub blat 1*500/500/770 mm,
cu 4 sertare. Termenul de garanţie – 36
luni. Preţul bunurilor va include livrarea si
montajul mobilierului, astfel încat toate
produsele sa fie functionale la recepţia lor
finală. Mărimile: 900/700/900

3

Masă pentru hotă
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3.1

391800007 Masă pentru hotă

Bucată

1.00

Masa cu blat din material tablieră, rezistent
la prelucrarea umedă uzuală cu
dezinfectanți, de 16 mm grosime,
lateralele închise. Cadru metalic in forma
de "H", realizata din profil metalic
rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm 
vopsit electrostatic. Corp mobil sub blat
1*500/500/770 mm, cu 4 sertare.
Termenul de garanţie – 36 luni. Preţul
bunurilor va include livrarea si montajul
mobilierului, astfel încat toate produsele sa
fie functionale la recepţia lor finală.
Mărimile: 1000/700/900

4
4.1

Masă modulară de centru
391800007 Masă modulară de centru

Bucată

1.00

Blat/suprafata de lucru din material
rezistent la prelucrarea umedă uzuală cu
dezinfectanți 16 mm grosime. Cadru
metalic in forma de H, realizat din profil
metalic rectangular de dimensiuni
50x30x2 mm  vopsit electrostatic. Masa
va fi impartita in 2 modulare. Sase corpuri
de stocare fixate de suprafata mesei cu 4
sertare 450x500x700 mm sertare tip
tandembox. Consola de reactivi cu doua
rafturi, pe centrul mesei cu 4 prize
incorporate, montate aparent cu capac de
protectie. In modulul terminal sa fie
montata o chiuveta  polipropilena.
Cadrele metalice: realizate din profil
metalic rectangular, acoperit de vopsea
pulberi epoxidică, aplicată electrostatic,
sarcina totală suportată de blat minim 175
de kg, picioruşe reglabile. Blaturi
suprafeţe de lucru să fie: din material
rezistent la acţiunea produselor
dezinfectante, conform reglementărilor din
domeniu grosime min 16 max 30mm.
materialul trebuie sa ofere proprietati
antistatice, suprafata nonporoasa,
rezistenta la radiatii UV , rezistenta la
umezeala (nonadmise, non
retentie).Termenul de garanţie – 36 luni.
Preţul bunurilor va include livrarea si
montajul mobilierului, precum şi toate
accesoriile necesare pentru montarea
becurilor electrice, astfel încat toate
produsele sa fie functionale la recepţia lor
finală. Mărimile: 2000/750/1500

5
5.1

Dulap sticlărie / mape
391800007 Dulap sticlărie / mape

Bucată

2.00

Dulap cu cinci rafturi, cu doua usi pline in
partea de jos cu incuietoare, peste primele
doua rafturi si doua usi din sticla mata 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=100mm. Termenul de garanţie – 36
luni.Preţul bunurilor va include livrarea si
montajul mobilierului, astfel încat toate
produsele sa fie functionale la recepţia lor
finală. Mărimile: 1300/2200/400

6

Dulapvestiar
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6.1

391800007 Dulapvestiar

Bucată

8.00

Dimensiuni: adîncimea 500 mm/ lățimea
560 mm/ înălțimea 2000 mm. Dulapurile
pentru haine sunt destinate pentru
păstrarea hainelor de lucru și de stradă cu
2 despărțituri, două polițe interioare sus și
jos, și bara pentru umerașe. Suport
prosop pe ușă și cîrlige. Încuietor
individual cu 2 chei. Dulapurile prezintă
posibilitatea de a fi unite între ele, vor fi
instalate în trei locuri, unite a cîte 3, 4 și 1
separat, cu picioare reglabile. Termen de
garanție 24 luni. Prețul va include livrarea,
asamblarea, instalarea, accesoriile
necesare pentru asigurarea funcționalității.

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
1
2

Denumirea documentului/cerinţelor
Specificații tehnice F4.1
Specificații de preț F4.2

3

Certificat de înregistrare a întreprinderii

4
5
6
7
8
9

Lista fondatorilor operatorilor economici
Date despre participant
Rechizite bancare
Certificat de conformitate de la producător
Licență de activitate
Autorizație sanitară

Cerinţe suplimentare
 original
 original. Preț fără TVA, Preț cu TVA, Suma fără TVA,
Suma cu TVA
 copie  emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul
Dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului
numele, prenumele, codul personal
 original
.
copie
pentru poziția 6.1
pentru poziția 6.1

Obl.
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

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

Nu vor fi
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.
DDP  Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
Pe parcursul anului 2016, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului la
Trezoreria de Stat (conform anexei nr.2 a contractului)
în termen de 30 de zile de la prezentarea facturii fiscale
45 zile
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1

5.2

5.3

Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/01931
Pentru achiziţionarea de: 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: 14.09.2016 11:00
Pentru depunerea ofertelor, adresa
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67
autorităţii contractante/organizatorului bl. A
procedurii este:
Tel: 022574519
Fax: 022729725
Email: 022729725
Datalimită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 14.09.2016 11:00
Deschiderea ofertelor va avea loc la Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67
următoare adresă:
bl. A
Tel: 022574574 022574519
Data, Ora: 14.09.2016 11:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1

Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:
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6.2
6.3

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:
Modalitatea de efectuare a evaluării:
Factorii de evaluarea vor fi următorii:

BNM
14.09.2016
Pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate
Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1
7.2

7.3
7.4

Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:
Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):
Garanţia de bună execuţie a
contractului:
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 ________________________________
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INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Cerere a ofertelor de preţuri
Mobilier de laborator
39180000-7

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.: 68 din 06.09.2016.
În scopul achiziţionării "Mobilier de laborator"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
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

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.1

Masă de laborator
39180000-7 Masă de laborator

Bucată

4.00 Masa cu blat din material tablieră,
rezistent la prelucrarea umedă
uzuală cu dezinfectanți, de 16 mm
grosime, lateralele închise. Cadru
metalic in forma de "H", realizata
din profil metalic rectangular de
dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit
electrostatic. Corp mobil sub blat
1*500/500/770 mm, cu 4 sertare.
Termenul de garanţie – 36 luni.
Preţul bunurilor va include livrarea
si montajul mobilierului, astfel
încat toate produsele sa fie
functionale la recepţia lor finală.
Mărimile: 1200/700/900

2.1

Masă pentru aparate
39180000-7 Masă pentru aparate

Bucată

4.00 Blat/suprafata de lucru din tablieră,
rezistent la prelucrarea umedă
uzuală cu dezinfectanți de 16 mm.
Cadru metalic in forma de "H",
realizata din profil metalic
rectangular de dimensiuni 50/30/2
mm - vopsit electrostatic. Fiecare
masa sa aiba cite 2 sertare . Polita
mediana sub blat si corp mobil sub
blat 1*500/500/770 mm, cu 4
sertare. Termenul de garanţie – 36
luni. Preţul bunurilor va include
livrarea si montajul mobilierului,
astfel încat toate produsele sa fie
functionale la recepţia lor finală.
Mărimile: 900/700/900

3.1

Masă pentru hotă
39180000-7 Masă pentru hotă

Bucată

1.00 Masa cu blat din material tablieră,
rezistent la prelucrarea umedă
uzuală cu dezinfectanți, de 16 mm
grosime, lateralele închise. Cadru
metalic in forma de "H", realizata
din profil metalic rectangular de
dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit
electrostatic. Corp mobil sub blat
1*500/500/770 mm, cu 4 sertare.
Termenul de garanţie – 36 luni.
Preţul bunurilor va include livrarea
si montajul mobilierului, astfel

2

3

pag. 2
Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 încat toate produsele sa fie
functionale la recepţia lor finală.
Mărimile: 1000/700/900

Cantitatea

3.1

39180000-7 Masă pentru hotă

4.1

Masă modulară de centru
39180000-7 Masă modulară de centru

Bucată

1.00 Blat/suprafata de lucru din material
rezistent la prelucrarea umedă
uzuală cu dezinfectanți 16 mm
grosime. Cadru metalic in forma de
H, realizat din profil metalic
rectangular de dimensiuni 50x30x2
mm - vopsit electrostatic. Masa va
fi impartita in 2 modulare. Sase
corpuri de stocare fixate de
suprafata mesei cu 4 sertare
450x500x700 mm sertare tip
tandembox. Consola de reactivi cu
doua rafturi, pe centrul mesei cu 4
prize incorporate, montate aparent
cu capac de protectie. In modulul
terminal sa fie montata o chiuveta polipropilena. Cadrele metalice:
realizate din profil metalic
rectangular, acoperit de vopseapulberi epoxidică, aplicată
electrostatic, sarcina totală
suportată de blat minim 175 de kg,
picioruşe reglabile. Blaturisuprafeţe de lucru să fie: din
material rezistent la acţiunea
produselor dezinfectante, conform
reglementărilor din domeniu
grosime min 16 max 30mm.
materialul trebuie sa ofere
proprietati antistatice, suprafata
non-poroasa, rezistenta la radiatii
UV , rezistenta la umezeala (nonadmise, non-retentie).Termenul de
garanţie – 36 luni. Preţul bunurilor
va include livrarea si montajul
mobilierului, precum şi toate
accesoriile necesare pentru
montarea becurilor electrice, astfel
încat toate produsele sa fie
functionale la recepţia lor finală.
Mărimile: 2000/750/1500

5.1

Dulap sticlărie / mape
39180000-7 Dulap sticlărie / mape

Bucată

2.00 Dulap cu cinci rafturi, cu doua usi
pline in partea de jos cu incuietoare,
peste primele doua rafturi si doua
usi din sticla mata 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=100mm. Termenul de garanţie –
36 luni.Preţul bunurilor va include
livrarea si montajul mobilierului,
astfel încat toate produsele sa fie
functionale la recepţia lor finală.
Mărimile: 1300/2200/400

6.1

Dulap-vestiar
39180000-7 Dulap-vestiar

Bucată

8.00 Dimensiuni: adîncimea 500 mm/
lățimea 560 mm/ înălțimea 2000
mm. Dulapurile pentru haine sunt
destinate pentru păstrarea hainelor

4
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Nr. d/o
6.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

39180000-7 Dulap-vestiar

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
8.00 de lucru și de stradă cu 2
despărțituri, două polițe interioare
sus și jos, și bara pentru umerașe.
Suport prosop pe ușă și cîrlige.
Încuietor individual cu 2 chei.
Dulapurile prezintă posibilitatea de
a fi unite între ele, vor fi instalate în
trei locuri, unite a cîte 3, 4 și 1
separat, cu picioare reglabile.
Termen de garanție 24 luni. Prețul
va include livrarea, asamblarea,
instalarea, accesoriile necesare
pentru asigurarea funcționalității.

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Pe parcursul anului 2016, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat (conform anexei nr.2 a contractului)
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1
2

Specificații tehnice F4.1
Specificații de preț F4.2

3

Certificat de înregistrare a întreprinderii

4
5
6
7
8
9

Lista fondatorilor operatorilor economici
Date despre participant
Rechizite bancare
Certificat de conformitate de la producător
Licență de activitate
Autorizație sanitară

Cerințe suplimentare față de document
- original
- original. Preț fără TVA, Preț cu TVA, Suma fără
TVA, Suma cu TVA
- copie - emis de Camera Înregistrării de Stat
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului
numele, prenumele, codul personal
- original
.
copie
pentru poziția 6.1
pentru poziția 6.1

Obligativitatea
Da
Da
Da

Da
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.:
022-574-519
, Fax:
022729725
, E-mail: sap@cnsp.md
Jardan Elena, cercetător științific stagiar în medicină în secția laboratorul
Numele şi funcţia persoanei responsabile:
pericolelor 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:
14.09.2016 11:00
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:

45

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:
14.09.2016 11:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Da
Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
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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

