
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Educației
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

mobilă de birouObiectul achiziției:
39120000-9Cod 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.:  55  din  22.07.2016.
În scopul achiziţionării "mobilă de birou"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu

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 Mese, dulapuri, birouri
44.00Bucată1.1 Masă calculator900х600х750 Masa calculator, confetionata din

PAL melaminat,,Egger” blatul
dublat plin cu grosimea de 36 mm
bordurat cu cant ABS 2 mm pe
perimetru de culoare (conform
caietului de sarcini) picioarele si
longeronul sa fie confectionate  din
PAL si bordurate cu cant ABS 0.6
mm. (ATENTIE pe blat sa fie gaura
pentru cabluri)
 Dimensiunea mesei: L. 900mm; l.
600mm; H. 750 mm

39120000-9

5.00Bucată1.2 Masă 1200х600х750 Masa, confetionata din PAL
melaminat,,Egger” blatul dublat
plin cu grosimea de 36 mm
bordurat cu cant ABS 2 mmpe
perimetru de culoare (conform
caietului de sarcini) picioarele si
longeronul sa fie confectionate  din
PAL si bordurate cu cant ABS 0.6
mm.
 Dimensiunea mesei: L. 1200mm; l.
600mm; H. 750 mm

39120000-9

1.00Bucată1.3 Masă profesor 2000х800х750 Masa profesor, confetionata din
PAL melaminat,,Egger” blatul
dublat plin cu grosimea de 36 mm
bordurat cu cant ABS 2 mm pe
perimetru de culoare conform
caietului de sarcini.picioarele si
longeronul sa fie confectionate  din
PAL si bordurate cu cant ABS 0.6
mm. (ATENTIE pe blat sa fie gaura
pentru cabluri)  Masa sa fie dotata
cu tumba din 3 sertare cu glisiere
telescopice
 Dimensiunea mesei:
 L. 2000mm; l. 800mm; H. 750 mm

39120000-9

1.00Bucată1.4 Masă ședință 5000х1000х750 Masa sedinta, din 4 sectii
confetionata din PAL melaminat,,

39120000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.4 Masă ședință 5000х1000х750 Egger” blatul dublat plin cu
grosimea de 36 mm bordurat cu
cant ABS 2 mm pe perimetru de
culoare (conform caietului de
sarcini) picioarele si longeronul sa
fie confectionate  din PAL si
bordurate cu cant ABS 0.6 mm.
 Dimensiunea mesei: L. 5000mm; l.
1000mm; H. 750 mm

39120000-9

4.00Bucată1.5 Dulap/tumbă 800х400х900 Tumba, confetionata din PAL
melaminat,,Egger” usile si blatul
bordurat cu cant ABS 2 mm pe
perimetru de culoare (conform
caietului de sarcini) lateralele si
politile sa fie confectionate  din
PAL 18 mm si bordurate cu cant
ABS 0.6 mm.
 Dimensiunea: L. 800mm; l.
400mm; H. 900 mm
Tumba sa fie dotata cu lacata.

39120000-9

1.00Bucată1.6 Dulap Securizat 2100х3200х400 Dulap Securizat, din 4 sectii
confetionata din PAL melaminat18
mm,,Egger” cu cant ABS 2 mm
pentru usi si  cu cant ABS 0.6
mm.pentru restul canturilor
piciorusele sa fie reglabile (bingo)
 Dimensiunea  : H. 2100mm; l.
L.3200mm; l 400 mm

39120000-9

3.00Bucată1.7 Dulap vestiar 2200х850х600 Dulap vestiar, din 2 sectii
confetionata din PAL melaminat18
mm,,Egger” cu cant ABS 2 mm
pentru usi si  cu cant ABS 0.6
mm.pentru restul canturilor
piciorusele sa fie reglabile (bingo)
 Dimensiunea  : H. 2200mm; l.
L.850mm; l 600 mm

39120000-9

1.00Bucată1.8 Masă ședință 2000х1000х750 Masa sedinta, confetionata din PAL
melaminat,,Egger” blatul dublat
plin cu grosimea de 36 mm
bordurat cu cant ABS 2 mm pe
perimetru de culoare (conform
caietului de sarcini) picioarele si
longeronul sa fie confectionate  din
PAL si bordurate cu cant ABS 0.6
mm.
 Dimensiunea mesei: L. 2000mm; l.
1000mm; H. 750 mm

39120000-9

1.00Bucată1.9 Masă profesor 1400х600х750 Masa profesor, confetionata din
PAL melaminat,,Egger” blatul
dublat plin cu grosimea de 36 mm
bordurat cu cant ABS 2 mm pe
perimetru de culoare (conform
caietului de sarcini) picioarele si
longeronul sa fie confectionate  din
PAL si bordurate cu cant ABS 0.6
mm. (ATENTIE pe blat sa fie gaura
pentru cabluri)  Masa sa fie dotata
cu tumba din 3 sertare cu glisiere

39120000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.9 Masă profesor 1400х600х750 telescopice
Dimensiunea mesei:
 L. 1400 mm; l. 600mm; H. 750mm

39120000-9

30.00Bucată1.10 Masă calculator 75х45х80 Înălțime: 75 cm
 Lățime: 45 cm
Lungime: 80 cm

39120000-9

2.00Bucată1.11 Masă profesor 75х60х120 Înălțime: 75 cm
Lățime: 60 cm
Lungime: 120 cm

39120000-9

2.00Bucată1.12 Masă ovală pentru elevi 80х110х400 Înălțime: 80 cm
 Lățime: 110 cm
Lungime: 400 cm

39120000-9

2.00Bucată1.13 Dulap din 4 secții 2100x3000x400 Dulap din 4 sectii confetionata din
PAL melaminat18 mm,,Egger” cu
cant ABS 2 mm pentru usi si  cu
cant ABS 0.6 mm.pentru restul
canturilor piciorusele sa fie
reglabile (bingo)
 Dimensiunea  : H. 2100mm; l.
L.3000mm; l 400 mm

39120000-9

2.00Bucată1.14 Dulap cu două uși 150x80x50 Dulap cu doua usi
Materiale pal melaminat

Dimensiuni:H 150 cm;L80 cm;l 50
cm

39120000-9

2 Scaune
71.00Bucată2.1 Scaun de birou (negru) Culoare: negru, gri

Tapițerie: tesatura fibra sintetica
Picior: metalic, vopsit în negru
Greutate admisibila: 120 Kg
Dimensiuni LxAxÎ: 54 x 55 x 81
cm

39112000-0

60.00Bucată2.2 Scaune de birou (albastru) Culoare: albastru, gri
Tapițerie: tesatura fibra sintetica
Picior: metalic, vopsit în negru
Greutate admisibila: 120 Kg
Dimensiuni LxAxÎ: 54 x 55 x 81
cm

39112000-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 60 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția
Achiziții Publice. Livrarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar (în raza mun. Chișinău)
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Oferta semnată şi ştampilată de către operatorul economic Da
2 Extras de la Camera înregistrării de Stat ce va conţine genul de activitate şi lista fondatorilor

operatorului economic
Da

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, copie
confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Da

4 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberată de banca deținătoare de cont Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

5 Ultimul raport financiar 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: Ministerul Educației
Adresa: Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Tel.: sergiu.buciumas@edu.md022 23 37 73 ,  Fax: 022 23 37 73 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ABAŞEV EUGENIU, şef Secţie patrimoniu, achiziţii publice, investiţii şi exploatare

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: 01.08.2016 11:00
Piaţa Marii Adunari Naţionale 1, Ministerul Educaţiei, birou 460pe 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: 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

01.08.2016 11:00la:
Piaţa Marii Adunari Naţionale 1, Ministerul Educaţiei, birou 444pe adresa:

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: BOAGHI CRISTINA


