
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 17/02686 04.08.2017din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Achiziționarea apei potabile în butelii de 19 L și dozatoare de apă REPETATObiectul achiziției:
41110000-3Cod 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.:  62  din  04.08.2017.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea apei potabile în butelii de 19 L și dozatoare de apă REPETAT"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 Apă potabilă în butelii de 19 L
2600.00Litru1.1 Apă potabilă P/u dozatoare de apa rece si apa

calda. Livrare gratuita la toate
locurile de consum conform
comenzilor prealabile. Buteliile vor
rămâne proprietate a operatorului
economic. Durata de valabilitate a
apei potabile la momentul livrării
va fi nu mai mica de șase luni.
Operatorul economic va fi
responsabil p/u calitatea apei
livrate. Operatorul economic va
include in prețul ofertei profilaxia si
igienizarea dozatoarelor la
instalarea apei, periodic, conform
normativelor.

41110000-3

2 Dozatoare de apa rece si calda  pentru
butelii de 19 l

11.00Bucată2.1 Dozatoare de apa rece si calda de pardosea p/u
butelii de 19 l

Dozatoare de apa rece si calda de
pardosea p/u butelii de 19 l
Destinate p/u utilizarea intensiva.
Volumul (capacitatea) de apă rece -
2 l/ora(5-100C). Volumul
(capacitatea) de apa fierbinte - 6
l/ora(90-950C). Tensiunea 220V.
Cu doua robinete care vor funcționa
prin apăsare. Dozatoare cu suport
incorporat p/u pahare compatibile
cu toate tipurile de butelii de 19 l.
Tipul răcirii compresor. Nivelul de
zgomot minim. Vor fi asigurate cu
pașapoarte tehnice, garanția nu mai
mica de doi ani. Operatorul
economic va executa livrarea,
instalarea, punerea in funcție a
dozatoarelor si instruirea
personalului universității.

41110000-3

3 Păhare de unică folosință pentru dozatoare
4000.00Bucată3.1 Pahare de unica folosința p/u dozatoare Pahare de unica folosința p/u

dozatoare volumul 200 ml,
transparente

39221123-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
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Conform comenzii dupa înregistrarea dării de seamă la Agenția Achiziții Publice.
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 Date despre participant – original, confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului;

Da

2 Oferta – original – confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului;

Da

3 Decizia de înregistrarea a întreprinderii – copie confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului;

Da

4 Certificatul de efectuare regulată a plății impozitelor,
contribuțiilor

original sau – copie – eliberat de  Inspectoratul Fiscal
de Stat, confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului;

Da

5  Licenţa sau autorizație de activitate – copie confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului,

Da

6 Lista fondatorilor operatorului economic (nume
prenume, cod fiscal)

confirmată prin ștampila și semnătura Participantului, Da

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

- copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

8 Certificat de calitate – copie confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului,

Da

9 Certificat sanitar și epidimiologic  - confirmat prin ștampila și semnătura Participantului Da
10 Garanția de bună execuție 5 % la semnarea

contractului
Garanție bancară sau transfer bancar:
Rechizițele bancare:
Beneficiarul plăţii: IMSP IFP “Chiril Draganiuc”
Denumirea Băncii: BC’Moldindconbank’S.A.
fil.’Telecentru’
Codul fiscal: 1003600151724
Contul IBAN:MD46ML000000002251202272
Contul bancar: MOLDMD2X306

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: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Adresa: Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13
Tel.: ifp@ms.md022 572 213 ,  Fax: 022 572 205 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: URSU FIODOR, Șef direcția, economie, finanțe și infrastructură

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: 14.08.2017 10:00
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe 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: 35 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

14.08.2017 10:00la:
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
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în valoare de 1%

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: URSU FIODOR


