
                                          

 

INVITAŢIE LA CEREREA OFERTELOR DE PREŢURI 

 

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru  

Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri 

Obiectul achiziţiei: Mobilier 

Codul CPV: 39100000-3 

Numărul de telefon şi persoana de contact –  Ţîhoţki Vladimir, tel: 27-07-86; 

 

Cumpărătorul invită operatorii economici, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 

procedura privind livrarea /prestarea /executarea următoarelor Bunuri: 
 

1. 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   Mobilier     

1.1  39100000-3 Comodă cu  uşă Bucată  10  Dimensiuni : 500x500x750 mm, din PVC, cu 

rotile, culoarea  albastru cel 

2   Mobilier    

2.1  39100000-3 Masa de calculator pentru 

medici 

Bucată  18  Dimensiuni :1200x600x750 mm, corpul pal 

melaminat 18 mm, cu tastieră, suport procesor 
pe rotile, polită, culoare gri. 

3   Mobilier    

3.1  39100000-3 Masă pentru asistenta medicală  Bucată  21  Dimensiuni :1200x600x750 mm, corpul pal 

melaminat 18 mm, cu poliţe, culoare gri, PVC. 

4  Mobilier    

4.1 39100000-3 Lavuar Bucată 4 Blat de bucătărie 28 mm, corpul pal melaminat 
18 mm, picior H-100 mm,  Dimensiuni: 

700x600x850 mm, culoare gri 

5  Mobilier    

5.1 39100000-3 Lambriu Metri 

liniari 

116,4 PVC, pal melaminat 18 mm; 

6  Mobilier    

6.1 39100000-3 Masa de înfăşat Bucată 1 Dimensiuni 900x800x600mm, pal melaminat 

18 mm, PVC, culoare gri 

7  Mobilier    

7.1 39100000-3 Dulap haine Bucată 21 Dimensiuni 2050x800x560 mm, pal melaminat 

18 mm, PVC, culoare gri, să fie dotat cu bară 

pentru haine şi poliţă în partea de sus şi jos. 

8  Mobilier    

8.1 39100000-3 Dulap birotica Bucată 18 Dimensiuni : 2050x800x400 mm, pal 
melaminat 18 mm, PVC, culoare gri 

1. Mobila  confecţionată va avea o garanţie de minim 5 ani. 

2. Mobila  urmează a fi livrată şi instalată la locul de destinaţie (conform listei) 

3. Operatorii economici vor indica în ofertă preţul pentru fiecare unitate separat. 

Termenul de livrare: 10 zile de la comanda cumpărătorului. 

 

Notă: În cazul depistării unor defecte în mobila livrată, vînzătorul va înlătura defectele depistate: 

 
 

 

2. Criterii şi cerinţe de calificare 

Nr.  Denumirea documentului/cerinţelor  Cerinţe suplimentare  Obl.  

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii  copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), confirmat prin 

aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;  

DA 

2  Lista fondatorilor sau  Extras din registrul de stat copie, cu semnătura şi ştampila umedă  DA  

3  Certificat de atribuire a contului bancar  copie - eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin 

aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;  

DA  

4  Certificat de conformitate  copie , confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei umede a 
Participantului  

DA  

 

 

 

 

 



 

 

3. Pregătirea ofertelor 

4.1  Oferte alternative:  Nu vor fi  

4.2  Garanţia pentru ofertă:   

4.3  Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de:  0.00% din valoarea ofertei fără TVA.  

4.4  Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii 
comerciali acceptaţi vor fi:  

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013  

4.5  Termenul de livrare/prestare/executare:  în decurs de 10 zile de la comanda Cumpărătorului, conform necesităţilor şi posibilităţilor reale 

pe parcursul anului 2016.  

4.6  Metoda şi condiţiile de plată vor fi:  în termen de 30 zile de la recepţionarea mărfii şi documentelor de însoţire  

4.7  Perioada valabilităţii ofertei va fi de:  60 zile  

4.8  Ofertele în valută străină:  Nu se acceptă  

 

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 

5.1  Plicurile vor conţine următoarea 

informaţie suplimentară:  
Cerere a ofertelor de preţuri   
Pentru achiziţionarea de: Mobilierului  

Autoritatea contractantă: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru  
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, biroul 

208  
A nu se deschide înainte de: 24.11.2016  

5.2  Pentru depunerea ofertelor, adresa 

autorităţii contractante/organizatorului 

procedurii este:  

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63  

Tel: 275121  

Fax: 275121  

E-mail: amtcentru_plan@mail.ru 

Data-limită pentru depunerea ofertelor este:  

Data, Ora: 24.11.2016  ora 11:00 

5.3  Deschiderea ofertelor va avea loc la 
următoare adresă:  

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63  
Tel: 275121  

Data, Ora: 24.11.2016 ora 11:00 

 

6. Evaluarea şi compararea ofertelor 

6.1  Preţurile ofertelor depuse în diferite valute 
vor fi convertite în:  

Leu MD  

Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:  BNM  

Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:   

6.2  Modalitatea de efectuare a evaluării:  pe lista întreagă 

6.3  Factorii de evaluarea vor fi următorii:  Cel mai mic preţ pe lista întreaga  

 

7. Adjudecarea contractului 

7.1  Criteriul de evaluare aplicat pentru 

adjudecarea contractului va fi:  
Cel mai mic preţ  

7.2  Suma Garanţiei de bună execuţie (se 
stabileşte procentual din preţul 

contractului adjudecat)):  

0.00%  

7.3  Garanţia de bună execuţie a contractului:   

7.4  Numărul maxim de zile pentru semnarea şi 
prezentarea contractului către autoritatea 

contractantă:  

10 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:  

 

BÎRTA VLADIMIR ________________________________  

mailto:amtcentru_plan@mail.ru

