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

nr. 18/00432 06.02.2018din

Denumirea autorităţii contractante: CONSILIUL RAIONAL CAHUL
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Procurare moblier pentru et.IV blocul perinatal al IMSP Spitalul raional CahulObiectul achiziției:
39100000-3Cod 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.:  11  din  06.02.2018.
În scopul achiziţionării "Procurare moblier pentru et.IV blocul perinatal al IMSP Spitalul raional Cahul"
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:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Mobilier
6.00Bucată1.1 Dulap pentru haine Mărimile și modelul conform

schiței-1.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18 mm, cuier de inox, polițe,
rezistent la umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.2 Dulap pentru haine Mărimile și modelul conform
schiței-2.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H 100mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18 mm, cuier de inox, polițe,
rezistent la umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.3 Dulap Mărimile și modelul confom
schiței-3.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm, rezistent la umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.4 Dulap pentru medicamente Mărimile și modelul confom
schiței-4.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm, rezistent la umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.5 Dulap pentru haine Mărimile și modelul confom
schiței-5.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm, cuier de inox, polițe,
rezistent la umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.6 Dulap Mărimile și modelul confom
schiței--6.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de

39122100-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.6 Dulap aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm, cuier de inox, polițe,
rezistent la umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.7 Dulap pentru medicamente Mărimile și modelul confom
schiței-7.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm,  polițe, lacătă încorporată cu
cheie, partea de sus și jos din sticlă
5.0 mm, rezistent la umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.8 Dulap pentru albituri Mărimile și modelul confom
schiței-8.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm, polițe, rezistent la umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.9 Dulap pentru balonul cu oxigen Mărimile și modelul confom
schiței-9.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm,  polițe, rezistent la
umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.10 Dulap pentru consumabile Mărimile și modelul confom
schiței-10.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm, rezistent la umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.11 Bucătărie Mărimile și modelul confom
schiței-11.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm, blat 38 mm, rezistent la
umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.12 Dulap Mărimile și modelul confom
schiței- 12-1.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm, polițe, rezistent la umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.13 Dulap Mărimile și modelul confom schiței
nr.17.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2, picioare de
aluminiu H100 mm, mâner de
aluminiu, balama saamet, PAL eger
18mm, polițe, sertare, rezistent la
umezeală.

39122100-4

1.00Bucată1.14 Masă cu chiuvetă Mărimile și modelul confom
schiței-13.
Masă cu chiuvetă(adîncimea
min.400mm) confecționată din
inox, picioare din aluminiu
H100mm, mâner de aluminiu,

39141000-2

3.00Bucată1.15 Masă pentru birou Mărimile și modelul confom schiței
-14.
Masa cu comodă fixă cu sertare.

39121200-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată1.15 Masă pentru birou Masă se realizează din PAL
melaminat gr.36 mm

39121200-8

1.00Bucată1.16 Masă pentru birou Mărimile și modelul confom schiței
-15.
Masa cu 2 sertare și este dotată cu
suport pentru claviatură. Mânerele
din aluminiu. Balama saamet. Masa
se realizează din PAL melaminat
gr.36 mm.

39121200-8

1.00Bucată1.17 Masă pentru recepție Mărimile și modelul confom
schiței-16.
Carcasa PAL ABS 22*0.5, fasada
PAL ABS 22*2.

39121200-8

1.00Bucată1.18 Masă pentru bucătărie Mărimile și modelul conform
schiței - 19, LDSP-18 mm

39121200-8

1.00Bucată1.19 Blat cu chiuvetă Mărimile și modelul conform
schiței-18.
Blat(38mm) cu 2
chiuvete(adîncimea min.400 mm)
confecționate din inox

39121200-8

12.00Bucată1.20 Scaun Scaun cu ramă metalică executată
din țeavă metalică ovală, șezut și
spătar tapițat cu stofă de culoare(la
alegere).
Dimensiuni:
-adâncimea scaunului-42-43/53-55
cm;
- înălțime șezut-46-48 cm;
-înălțime maximă-83 cm

39112000-0

3.00Bucată1.21 Scaun Baza- stea cu roți, cu  mecanism de
înclinare, rotire, reglare pe înălțime,
carcas metalic, tapițat cu stofă de
culoare(la alegere).
Dimensiuni:
-diametru bază:60-70 cm;
-lățime spătar:50-60 cm;
lățime: 60-65 cm;
-adîncime șezut:55-60 cm;
-înălțime min. șezut-45-55 cm;
-înălțime max. șezut-55-65 cm;
-înălțime totală: max.115 cm

39112000-0

8.00Bucată1.22 Noptieră Mărimile și modelul confom
schiței.- 12
Carcasa PAL 18 mm, ABS
22*0.5,fasada PAL 18 mm, ABS
22*2,  balama saamet, mâner de
aluminiu, picioare de aluminiu
reglabile H50 mm,  ușă cu secție
deschisă și cu sertar, suplimentar
masă conform schiței.

39143123-4

4.00Bucată1.23 Taburete Carcasa metal oval,
16mm*2.0mm.TOP PAL egger

39112000-0

4.00Bucată1.24 Pat Mărimile și modelul conform
schiței, PAL ABS 22*2, saltea
ortopedică

39143110-0

2 Mobilier medical
5.00Bucată2.1 Masă pentru instrumente Poliți metal inox:2 unități;

Roți:4 unități cu frâne;
Material: inox

39151000-5

3.00Bucată2.2 Lampă cu coarț portative Lămpi active:3 buc.
Stand mobil pe rotile;
Alimentarea: 220/230 V 50/60Hz

39151000-5

1.00Bucată2.3 Lampă chirurgicală cu un satelit pe tavan Numărul de lămpi:5 lămpi
Tip lămpi: Xenon;
Instalarea pe tavan. Înălțimea

39151000-5
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată2.3 Lampă chirurgicală cu un satelit pe tavan tavanului minim 2 m.39151000-5
2.00Bucată2.4 Fotoliu de naștere Lungime totală: max 195 cm(de la

barele de protecție);
Lățime totală: max 110cm;
Înălțime: 60-100 cm (de la șasiu);
Lungimea totală a suprafeței pentru
pacient: max 185 cm;
Lățimea regiunii preconizată pentru
pacient: max 70 cm;
Greutate pacientului: max 250 kg;
Miscarea în regiune spate: 0-70
grade;
Mișcarea în regiune picioare: 0-90
grade;
Frânele sunt aplicate pe toate cele
patru roți;
Toate cele patru roți sunt libere săse
rotească și pivotant 360 grade;
Mișcarea regiunii spate, mișcarea
regiunii picioarelor, sunt controlate
de 2 motoare separate;
Pozițiile de înălțime (sus-jos) sunt
controlate de un motor cu coloană;
Șina din regiunea capului este
confecționată din plastic. Poate fi
asamblat și dezasamblat cu
ușurință;
Suprafața fixă pentru cele 3 regiuni
este acoperită cu piele falsă;
Șinele laterale pliante din 2 piese
sunt realizate din plastic și se pot
deplasa cu ajutorul sistemului
hidraulic;
Șasiul metalic este din poliester
epoxidic vopsit electrostatic și
acoperit cu ABS plastic;
Bazin de fluid din oțel inoxidabil
integrat;

39151000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
30 zile inclusiv livrarea și instalarea
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Formularul ofertei conform formularului F3.1 Da
2 Formular informativ despre ofertant conform formularului F3.3 din Documentația Standard Da
3 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere confom formularului F3.4 din Documentația Standard Da
4 Dovada  înregistrării   persoanei  juridice Certificat/decizie   de   înregistrare   a întreprinderii sau

extras, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului

Da

5 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra bunuri  Licență de activitate – copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului sau Autorizația
de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.

Da

6 Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificaţii sau
standarde relevante

Certificat de conformitate sau declarație de
conformitate eliberat/eliberată de un organizm de
ceritificare acreditat

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

7 Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și
experiența specifică

Ofertantul va avea minim 1 an de experienţă specifică
în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea
îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic
completează formularul (F3.3)

Da

8 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră strict necesare pentru îndeplin

Mijloc de transport pentru transportarea bunurilor.
Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea
cerinţei: Documente care atestă faptul că ofertantul se
află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea
contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie
închiriate prin contracte sau convenţii. Se va completa
Formularul (F 3.3

Da

9 Ultimul raport financiar copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului

Da

10 Certificat Inspectoratul Fiscal copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului

Da

11 Specificații tehnice conform formularului F4.1 Da
12 Specificații de preț conform formularului F4.2 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: CONSILIUL RAIONAL CAHUL
Adresa: Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
Tel.: achizitiicrcahul@gmail.com029928441 ,  Fax: 029922058 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: MATCAŞ LUDMILA, Specialist principal

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: 15.02.2018 10:00
Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2pe 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: 45 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

15.02.2018 10:00la:
Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2pe 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: GROZA ION


