
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Aparate electrice de uz casnicObiectul achiziției:
39700000-9Cod 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.:  49  din  01.07.2016.
În scopul achiziţionării "Aparate electrice de uz casnic "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
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 Aparate electrice de uz casnic
5.00Bucată1.1 Condiţioner cu instalare cu instalare, split sistemă, clasa A,

≈9000 btu/h, la suprafaţa de 25 m2,
termen de garanţie  24 luni

39700000-9

2 Aparate electrice de uz casnic
10.00Bucată2.1 Cuptor cu microunde Capacitate maxim 20 l Tip control

mecanic Putere microunde maxim
W 800 Culoare alb Termen de
garanţie min 1 an

39700000-9

3 Aparate electrice de uz casnic
10.00Bucată3.1 Uscător electric de miini 220A39700000-9

4 Aparate electrice de uz casnic
10.00Bucată4.1 Fier de călcat cu par 220A, puterea 2000W, lovitură de

aburi 90g/min, nas îngust, acoperire
non-stick; reglarea aburelui de la 0
pină la 30g/min; abur vertical;
volumul rezervorului pentru apă nu
mai mic de 300ml; sistem de
protecţie împotriva depunerilor
sărurilor, funcţie de autocurăţire;
conectare-deconectare automată;
pulverizator; Cablu de alimentare
cu bălămale,care se roteşte 360o;
lungimea cablului de 2 m; garanţia
nu mai puţin de 24 luni

39700000-9

5 Aparate electrice de uz casnic
2.00Bucată5.1 Maşină de spălat automată cu încărcătura din faţă; 220-240V;

mărimea 600mmx440mmx850mm;
greutatea  ≈60kg; puterea maximă
1700W; capacitatea (volumul) -
6kg;  necesitatea de apă ≈ 48l;
numărul de rotaţii - 1200

39700000-9

6 Aparate electrice de uz casnic
5.00Bucată6.1 Frigider - minibar Tip figider cu un compartiment;

volum util total-47l; culoare-
alb;Clasa de consum de energie A+;
numărul de compresoare-1;
comanda - mecanică; rafturi-
vitrificat.

39700000-9

7 Aparate electrice de uz casnic
10.00Bucată7.1 Ventilator torşer (cu suport) Clasa de consum energie-A; 220-

240V/50Hz; clasa de apărare-II;;
puterea -45W; greutatea  ≈2,5 kg;
Raza de rotaţie -1800; buton de
administrare

39700000-9
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 5 zile de la comanda Cumoărătorului
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  Oferta  original , confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

2 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI),
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

3 Date despre participant  original , confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului ;

Da

4  Lista fondatorilor.  original , confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

5 Certificat de atribuire a contului bancar  copie - eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului

Da

6 Certificat de efectuare sistematică  a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

7 certificat de conformitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
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: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Tel.: 275121 ,  Fax: 275121 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CURTEANU MARIA, agent de aprovizionare

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: 11.07.2016 11:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, biroul 208pe 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: 60 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

11.07.2016 11:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63pe 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: BÎRTA VLADIMIR


