INVITAŢIE LA LICITAŢIE
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Licitaţie publică
Nr. 14/01879 din 08.10.2014, ora 10:00
Mobilier de laborator
Codul CPV: 39180000-7
Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul achiziţiilor publice nr. 75/14 din 23.09.2014.
În scopul achiziţionării mobilierului de laborator conform necesităţilor Centrului Naţional de Sănătate Publică (în continuare – Cumpărător)
pentru anul de activitate 2014, este alocată suma necesară din surse bugetare.
Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile Cumpărătorului, să
participe la licitaţie privind livrarea următoarelor bunuri:

Poziția
Nr.
Lot

Denumire Lot

Denumirea

CPV

Canti
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Unitatea
de
măsura

Descriere

1.1

Mobilier de
laborator

Masă modulară dotată cu
chiuvetă
(de centru, care este
compusă din mai multe
mese)

3918000
0-7

2.00

buc

Dimensiuni totale 3000x1500x900mm.
Blat/suprafata de lucru din material rezistent la actiunea
puternica a substantelor chimice si la actiuni mecanice (HPL –
laminat supus presiunii înalte), 16 mm grosime.
Cadru metalic in forma de H, realizat din profil metalic
rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic.
Masa va fi imparţită in 5 modulare ( 4x 1200x750x900mm +
1x 1500x600x900mm).
Opt corpuri de stocare pe rotile cu 4 sertare 450x500x700 mm
sertare tip - tandembox.
Consola de reactivi 2500x650x350 mm, cu doua rafturi, pe
centrul mesei cu 8 prize incorporate, montate aparent cu capac
de protectie. In modulul 1500x600x900mm sa fie montata
chiuveta din polipropilena 400x400x350mm si un uscator
pentru scticlarie montat pe consola Robinet pentru AC-AR,
pentru laborator, anticoroziv.
Cerinţe generale pentru elementele din care este alcătuit
mobilierul de laborator (cerinţe minime de echipare).
Cadrele metalice:
realizate din profil metallic 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 puternică a substanţelor
chimice şi la acţiuni mecanice (HPL – laminat supus presiunii
înalte), conform reglementărilor din domeniu grosime min 16
max 30mm, nu se permite material laminat dublat pe suport de
lemn sau blaturi tip bucatarie de orice grosime. materialul
trebuie sa ofere proprietati antistatice, suprafata non-poroasa,
rezistenta la radiatii UV, rezistenta la umezeala (non-admisie,
non-retentie) si rezistenta la majoritatea agentilor chimici,
pana la 16 ore pe blat, conform testelor
Termenul de garanţie - 24 luni.
Preţul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului,
precum şi toate accesoriile necesare pentru montaj (ţevi,
accesoriile sanitare, electrice, material de etansare pentru
imbinari) astfel ţncat toate produsele sa fie functionale la
recepţia lor finală.

1.2

Mobilier de
laborator

Masă modulară (de
centru, care este compusă
din mai multe mese)

3918000
0-7

5.00

1

Dimensiuni totale 3000x1500x900mm.
Blat/suprafata de lucru din material rezistent la actiunea
puternica a substantelor chimice si la actiuni mecanice (HPL –
laminat supus presiunii înalte),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 5 modulare ( 4* 1200x750x900mm +
1* 1500x600x900mm).
Opt corpuri de stocare pe rotile cu 4 sertare 450x500x700 mm
sertare tip - tandembox.
Consola de reactivi 2500x650x350 mm, cu doua rafturi, pe
centrul mesei cu 8 prize incorporate, montate aparent cu capac
de protectie.
In modulul 1500x600x900mm sa fie 1 corp de stocare pe rotile
cu 4 sertare 450x500x700 mm, sertare tip - tandembox.
Cerinţe generale pentru elementele din care este alcătuit
mobilierul de laborator (cerinţe minime de echipare).
Cadrele metalice:
realizate din profil metallic 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 puternică a substanţelor
chimice şi la acţiuni mecanice (HPL – laminat supus presiunii
înalte), conform reglementărilor din domeniu grosime min 16
max 30mm, nu se permite material laminat dublat pe suport
de lemn sau blaturi tip bucatarie de orice grosime. materialul
trebuie sa ofere proprietati antistatice, suprafata non-poroasa,
rezistenta la radiatii UV, rezistenta la umezeala (non-admisie,
non-retentie) si rezistenta la majoritatea agentilor chimici,
pana la 16 ore pe blat, conform testelor.
Termenul de garanţie - 24 luni.
Preţul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului,
precum şi toate accesoriile necesare pentru montaj (ţevi,
accesoriile sanitare, electrice, material de etansare pentru
imbinari) astfel ţncat toate produsele sa fie functionale la
recepţia lor finală.

1.3

Mobilier de
laborator

Nişă de ventilare

3918000
0-7

4.00

1

de lucru din material rezistent la actiunea puternica a
substantelor chimice si la actiuni mecanice (HPL – laminat
supus presiunii înalte), 16 mm grosime. Corpul, spatele,
rafturile din partea de jos a suprafeţei de lucru şi fasada trebuie
să fie din material rezistent la substanţe chimice şi la acţiuni
mecanice (HPL – laminat supus presiunii înalte), grosimea
16mm. În blat să fie montată chiuveta din polipropilena si
robinet pentru AC-AR, pentru laborator, anticoroziv. Nişa de
ventilare trebuie să fie dotată cu usă orizontală, in faţă,
culisantă si cu sticlă. Dulapul de jos este inchis cu uşi din PAL
melaminat cu cant de ABS 2 mm cu balamale blum, pe
picioare metalice h=100mm, să fie montată in partea de jos a
nişei prizele cu capace de protectie. Nişa să fie dotată cu hotă
si lumină.
Cerinţe generale pentru elementele din care este alcătuit
mobilierul de laborator (cerinţe minime de echipare).
Cadrele metalice:
realizate din profil metallic 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 puternică a substanţelor
chimice şi la acţiuni mecanice (HPL – laminat supus presiunii
înalte), conform reglementărilor din domeniu grosime min 16
max 30mm, nu se permite material laminat dublat pe suport
de lemn sau blaturi tip bucatarie de orice grosime. materialul
trebuie sa ofere proprietati antistatice, suprafata non-poroasa,
rezistenta la radiatii UV, rezistenta la umezeala (non-admisie,
non-retentie) si rezistenta la majoritatea agentilor chimici,
pana la 16 ore pe blat, conform testelor
Termenul de garanţie - 24 luni.
Preţul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului,
precum şi toate accesoriile necesare pentru montaj (ţevi,
accesoriile sanitare, electrice, material de etansare pentru
imbinari) astfel încat toate produsele sa fie functionale la
recepţia lor finală.

1.4

Mobilier de
laborator

Masă pentru aparate

3918000
0-7

13.00

1

1.5

Mobilier de
laborator

Masă de laborator

3918000
0-7

6.00

1

Dimensiuni 1500 x750 x 900 mm.
Blat/suprafaţă de lucru din material de 36 mm grosime.
Cadru metalic in forma de H, realizat din profil metalic
rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic.
Fiecare masă să aibă cite 2 sertare. Poliţa mediana interioara
sub blat .
Termenul de garanţie - 24 luni.
Preţul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului,
precum şi toate accesoriile necesare pentru montaj (ţevi,
accesoriile sanitare, electrice, material de etansare pentru
imbinari) astfel încat toate produsele sa fie functionale la
recepţia lor finală.
Dimensiuni 1500/750/750 mm, cu blat din material laminat de
inalta presiune, 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 – 24 luni.
Preţul bunurilor va include livrarea si montajul mobilierului,
precum şi toate accesoriile necesare pentru montaj (ţevi,
accesoriile sanitare, electrice, material de etansare pentru
imbinari) astfel încat toate produsele sa fie functionale la
recepţia lor finală.

Cererea de participare (cu indicarea clară a denumirii firmei, adresei, numărului de telefon, fax, adresa de e-mail) şi confirmarea achitării
nerambursabile a sumei de 200 lei (ordin / bon de plată) se expediază la adresele de e-mail: achizitii@cnsp.md; sap@cnsp.md sau la numărul de
fax: 022-574-574.
După primirea cererii de paticipare şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200,00 lei, la adresa de e-mail, indicată, va fi
expediat pachetul documentelor de licitaţie.
Tel. de contact:

022-574-637 – Scurtu Raisa
022-574-574, 022-574-519 – serviciu achizitii

Plata de 200,00 lei se efectuează în numerar sau prin transfer:
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Contul bancar:3359502
Contul trezorerial:440115101121901
Banca Benef. MF-Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD 2X

Codul fiscal:1007601001123
cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”.
Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în
cadrul procedurii respective de achiziţie.
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.

