ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/01092 din 23.03.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

Primaria orasului Calarasi
Cerere a ofertelor de preţuri
Mobilier
39100000-3

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.: 23 din 23.03.2018.
În scopul achiziţionării " Mobilier"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local
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
1.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Scaune și fotolii de birou
39112000-0 Scaun moale de tip ISO

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

195.00 Carcas – metal.
Sezutul si spatarul tapitate cu stofă
de culoare sură.
Desenul nr.1

1.2

39112000-0 Scaun rotativ cu cotiere de plastic și spătar
înalt pentru birou

Bucată

15.00 Scaun rotativ cu cotiere de plastic si
spatar inalt pentru birou cu
mecanism de reglare a înălţimii,
mecanism de înclinare, mecanism
de reglare a unghiului de inclinare.
Baza – stea cu roţi, carcas – metal.
Lăţimea șezutului scaunului – 47,5
cm,
Adîncimea scaunului – 44,5 cm,
Înălţimea spătar – 54 cm,
Înălţimea totală – 85-106 cm.
8. Sezutul si spatarul tapitate cu
stofă de culoare sura ;
Desenul nr.3

1.3

39113100-8 Fotoliu rotativ cu cotiere de metal și spătar
înalt pentru birou

Bucată

1.00 Fotoliu rotativ cu cotiere de metal si
spatar inalt pentru birou cu
mecanism de reglare a înălţimii,
mecanism de înclinare, mecanism
de reglare a unghiului de inclinare.
Baza – stea cu roţi,
Carcas – metal.
Desenul nr.4

1.4

39136000-4 Cuier metalic

Bucată

1.00 Carcas – metal.
Înălţimea totală – 170-185 cm.
Desenul nr.5

2.1

Dulap din lemn
39122100-4 Dulap din lemn pentru jucării în pavilion la
terenul de joc

Bucată

4.00 Compus din doua sectii
-Sectia cu 3 polițe;
-Sectia fara polițe.
Sectiile se vor executa din
scândura, vopsita cu lac de lemn;
Picioarele dulapului trebuie sa fie
reglabile;
Dimensiunile de gabarit ale
dulapului:

2
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Nr. d/o
2.1

3
3.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

39122100-4 Dulap din lemn pentru jucării în pavilion la
terenul de joc

Mobilier penrtu grădinița de copii nr.2
,,Guguță”
39121200-8 Masă pentru cabinet metodic cu comodă
suspendatăcu 4 sertare inserate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
4.00 L-800
A-400;
H-1600;
Dulapul se va executa cu 2
urechiuşe pentru a putea fi fixat de
perete.
Desenul nr.7

Cantitatea

Bucată

1.00 Executată din PAL melaminat,
grosimea 18 mm;
blatul mesei cantuit cu ABS cu
grosimea 2 mm, grosimea blatului
36 mm;
restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Colturile blatului mesei se vor avea
raza 90;
Dimensiuni:
lung.- 1200 mm;
lăţ. – 600 mm;
H - 750 mm.
Desenul nr.8

3.2

39121200-8 Masă pentru consiliu în cabinet metodic

Bucată

2.00 Executată din PAL melaminat,
grosimea 18 mm;
blatul mesei cantuit cu ABS cu
grosimea 2 mm, grosimea blatului
36 mm
restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Colturile blatului mesei se vor avea
raza 90;
Dimensiuni:
lung.- 1400 mm;
lăţ. – 800 mm;
H - 750 mm.
Desenul nr.9

3.3

39131000-9 Raft pentru cărți și ziare

Bucată

1.00 Executată din PAL melaminat,
grosimea 18 mm;
- detalii cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Dimensiuni:
lung.- 1600 mm;
lăţ. – 200 mm;
H - 700 mm.
Raft se va executa cu 2 urechiuşe
pentru a putea fi fixat de perete.
Desenul nr.10

3.4

39122100-4 Dulap pentru vesela la perete

Bucată

1.00 Executată din PAL melaminat,
grosimea 18 mm;
- fațade sunt cantuite cu ABS cu
grosimea 2 mm,
- restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Dimensiuni:
lung.- 1100 mm;
lăţ. – 318 mm (cu fațade);
H - 650 mm.
Din partea dreaptă a dulapului se
află uscătoarul cu 2 nivele, din
partea stângă se află o poliță
Dulap se va executa cu 2 urechiuşe
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 pentru a putea fi fixat de perete.
Desenul nr.11

Cantitatea

3.4

39122100-4 Dulap pentru vesela la perete

3.5

39122100-4 Dulap la perete pentru produse alimentare cu 2
polițe

Bucată

1.00 Executată din PAL melaminat,
grosimea 18 mm;
- fațade sunt cantuite cu ABS cu
grosimea 2 mm,
- restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Dimensiuni:
lung.- 1000 mm;
lăţ. – 348 mm(cu fațade);
H - 750 mm.
Dulap se va executa cu 2 urechiuşe
pentru a putea fi fixat de perete.
Desenul nr.12

3.6

39122100-4 Dulap la podea pentru vesela

Bucată

1.00 Executată din PAL melaminat,
grosimea 18 mm;
- fațade sunt cantuite cu ABS cu
grosimea 2 mm,
- restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Dimensiuni:
lung.- 1000 mm;
lăţ. – 348 mm(cu fațade);
H - 750 mm.
Dulap se va executa cu 2 urechiuşe
pentru a putea fi fixat de perete.
Desenul nr.13

3.7

39122100-4 Dulap la podea pentru produse alimentare

Bucată

1.00 Executată din PAL melaminat,
grosimea 18 mm;
- fațade sunt cantuite cu ABS cu
grosimea 2 mm,
- restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Dimensiuni:
lung.- 1000 mm;
lăţ. – 600 mm;
H - 850 mm.
Dimensiuni blat:
lungime 1000 mm,
latime 600mm,
grosimea 28 mm. ;
Desenul nr.14

3.8

39122100-4 Dulap la podea pentru vesela

Bucată

1.00 Executată din PAL melaminat,
grosimea 18 mm;
- fațade sunt cantuite cu ABS cu
grosimea 2 mm,
- restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Dimensiuni:
lung.- 2000 mm;
lăţ. – 600 mm;
H - 850 mm;
Dimensiuni blat: lungime 1100
mm,
latime 600mm, grosimea 28 mm.;
Desenul nr.15

4.1

Mobilier pentru Muzeul Orășenesc
39121200-8 Masă lungă de expoziție

Bucată

4

10.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm;
detalii sunt cantuite cu ABS cu

pag. 4

4.1

39121200-8 Masă lungă de expoziție

Unitatea de
măsura
Bucată

4.2

39122100-4 Dulap pentru expoziție

Bucată

1.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm;
fațade sunt cantuite cu ABS cu
grosimea 2 mm,
restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Rafturile dulapului sunt unite
printr-un tub cromat cu un diametru
de 25 mm.
Înalțimea piciorului este de 150
мм. ;
Dimensiuni:
lung.- 1300 mm;
lăţ. – 500 mm;
H - 2000 mm.
Desenul nr.18

4.3

39121200-8 Masă-transformer

Bucată

2.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm;
blatul mesei cantuit cu ABS cu
grosimea 2 mm, grosimea blatului
36 mm;
restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Colturile blatului mesei rotungite;
Dimensiuni în forma desfăcută:
lung.- 1900 mm;
lăţ. – 900 mm;
H - 750 mm.
Desenul nr.19

4.4

39100000-3 Poliță pentru expoziție

Bucată

1.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm cantuit cu ABS cu
grosimea 2 mm,
Dimensiuni:
lung.- 5500 mm;
lăţ. – 400 mm
H - 240 mm.
Colțul din stânga este rotungit.
Desenul nr.20

4.5

39100000-3 Poliță

Bucată

7.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm cantuite cu ABS
cu grosimea 2 mm,
Dimensiuni:
lung.- 1000 mm;
lăţ. – 200 mm
Polița se va executa cu 2 urechiuşe
pentru a putea fi fixat de perete.
Desenul nr.21

4.6

39100000-3 Poliță

Bucată

1.00 Executată din PAL laminat,

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
10.00 grosimea 0,4 mm;
Capacul mesei este pliabil și constă
dintr-un cadru, în care sunt
introduse 2 sticle de grosime de 4
mm. Capacul mesei are lacăt ;
Rama pe care sunt plasate
exponatele are o pantă la un unghi
de 30 de grade.
Dimensiuni:
lung.- 1500 mm
lăţ. – 600 mm;
H - 820 mm.
Desenul nr.17

Cantitatea
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 grosimea 18 mm cantuite cu ABS
cu grosimea 2 mm,
Dimensiuni:
lung.- 2900 mm;
lăţ. – 300 mm
Polița se va executa cu urechiuşe
pentru a putea fi fixat de perete.
Colțul din dreaptă este rotungit.
Desenul nr.22

Cantitatea

4.6

39100000-3 Poliță

4.7

39100000-3 Poliță pentru expoziție

Bucată

1.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm cantuit cu ABS cu
grosimea 2 mm,
Dimensiuni:
lung.- 2900 mm;
lăţ. – 400 mm
H - 240 mm.
Colțul din dreaptă este rotungit.
Desenul nr.23

4.8

39100000-3 Sticla slefuită pe perimetru

Bucată

1.00 Grosimea sticlei 4 mm
Dimensiuni:
L- 425 mm;
H - 1275 mm.

4.9

39100000-3 Cub pentru expoziție

Bucată

4.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm cantuit cu ABS cu
grosimea 2 mm,
Dimensiuni:
lung.- 400 mm;
lăţ. – 400 mm
H - 400 mm.
Una din părți lipsește
Desenul nr.24

4.10

39100000-3 Tumba pentru expoziție

Bucată

8.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm cantuit cu ABS cu
grosimea 2 mm,
Dimensiuni:
lung.- 350 mm;
lăţ. – 350 mm
H - 700 mm
Una din părți lipsește
Desenul nr.25

4.11

39100000-3 Tumba pentru expoziție

Bucată

3.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm cantuit cu ABS cu
grosimea 2 mm,
Dimensiuni:
lung.- 1200 mm;
lăţ. – 400 mm
H - 780 mm
Una din părți lipsește
Desenul nr.26

4.12

39121200-8 Masă lungă de expoziție

Bucată

1.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm;
detalii sunt cantuite cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Capacul mesei este pliabil și constă
dintr-un cadru, în care sunt
introduse 2 sticle de grosime de 4
mm. Capacul mesei are lacăt.
Rama pe care sunt plasate
exponatele are o pantă la un unghi
de 30 de grade.
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 Dimensiuni:
lung.- 1400 mm;
lăţ. – 600 mm;
H - 820 mm.
Desenul nr.17

Cantitatea

4.12

39121200-8 Masă lungă de expoziție

4.13

39100000-3 Poliță

Bucată

1.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm cantuite cu ABS
cu grosimea 2 mm ;
Dimensiuni:
lung.- 300 mm;
lăţ. – 200 mm
Polița se va executa cu 2 urechiuşe
pentru a putea fi fixat de perete ;
Desenul nr.27

4.14

39100000-3 Stand demonstrativ cu roticele

Bucată

4.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm cantuite cu ABS
cu grosimea 2 mm;
Dimensiuni
lung.- 1700 mm;
lăţ. – 1000 mm
Stendul stă pe bază metalică cu
patru roți;
Desenul nr.28

4.15

39121200-8 Masă scurtă de expoziție (capacul și partea
din față este din sticlă)

Bucată

3.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm;
detalii sunt cantuite cu ABS cu
grosimea 0,4 mm ;
Capacul mesei este pliabil și constă
dintr-о sticle de grosime de 4 mm;
Rama pe care sunt plasate
exponatele are o pantă la un unghi
de 30 de grade;
Dimensiuni:
lung.- 1000 mm;
lăţ. – 600 mm;
H - 820 mm.
Desenul nr.29

4.16

39122100-4 Dulap în colț cu polițe semirotunde

Bucată

2.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm cantuit cu ABS cu
grosimea 2 mm,
Dimensiuni:
lung.- 800 mm;
lăţ. – 480 mm ;
H – 1500 mm;
Desenul nr.30

5.1

Mobilier pentru primăria or.Călărași
39121200-8 Masă de birou

Bucată

1.00 Executată din PAL laminat,
grosimea 18 mm;
blatul mesei cantuit cu ABS cu
grosimea 2 mm, grosimea blatului
36 mm;
restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Colturile blatului mesei rotungite;
Dimensiuni:
lung.- 1500 mm
lăţ. – 1500 mm;
H - 750 mm.
Desenul nr.31

5.2

39122100-4 Dulap pentru documente cu fațade din sticlă

Bucată

1.00 Executată din PAL laminat,

5
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 grosimea 18 mm;
fațade sunt cantuite cu ABS cu
grosimea 2 mm,
restul detaliilor cantuit cu ABS cu
grosimea 0,4 mm;
Dimensiuni:
lung.- 3500 mm;
lăţ. – 500 mm;
H - 2400 mm.
Desenul nr.32

Cantitatea

5.2

39122100-4 Dulap pentru documente cu fațade din sticlă

6.1

Canapea
39100000-3 Canapea

Bucată

1.00 Lungimea 1800 mm ;
Desenul nr.6

7.1

Stelaj din inox
39141000-2 Stelaj pentru bucătărie din inox

Bucată

1.00 Compus din 4 polițe;
Carcas se vor executa din țavă
pătrată;
Picioarele 100 mm;
Dimensiunile de gabarit ale
stelajului:
L-2300 mm
A-600 mm;
H-1600 mm;
Grosimea inoxului 2 mm
Desenul nr. 7

8.1

Mese din lemn
39121200-8 Masă pliantă din lemn

Bucată

6

7

8

10.00 Carcasul se va executa din scândură
de grosime 20 mm, vopsita cu lac
protector de umiditate pentru lemn;
Dimensiunile mesei:
L-1500
A-1500;
H-750;
Desenul nr.33

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Bunurile vor fi livrate în termen de 45 zile calendaristice . Bunurile se livrează cu transportul ,,Vînzătorului” la fiecare înstituție
subordonată primăriei , amplasate în raza or.Călărași .
CIP - Transport de marfă / serviciile de transport și asigurarea sunt plătite pînă la
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Certificat de înregistrare a întreprinderii

2

Oferta de preț .

3

Lista fondatorilor operatorilor economici– nume,
prenume, cod personal
Date generale despre participant
Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor,contribuţiilor eliberat de Inspectoratul
Certificat de atribuire a contului bancar

4
5
6

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

copie emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului
Originală confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Oferta se va întocmi separat pe fiecare
lot , indicănd prețul cu TVA și fără TVA.
Evaluarea se va efectua la cel mai mic preț fără TVA
pe loturi .
Originală semnată şi ştampilată de participant

Da

Original semnată şi ştampilată de participant
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei ofertantului .
Copie eliberat de banca deţinătoare de cont

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:
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Denumirea autorităţii contractante: Primaria orasului Calarasi
Adresa: or.Călărași ,str.M.Eminescu,19
Tel.:
0244 2-27-73
, Fax:
0244 22052
, E-mail: info@calarasi-primaria.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ana Bejenari, specialist
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:
05.04.2018 11:00
pe adresa: or.Călărași ,str.M.Eminescu,19
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:

30

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:
05.04.2018 11:00
pe adresa: or.Călărași ,str.M.Eminescu,19
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:

Nicolae Melnic

