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  ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P. Centrul de Excelenţă în Transporturi 

2. IDNO: 1015620005868 

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii 

negociate) [indicaţi]_____________________________________________________________ 

5. Obiectul achiziţiei: mobilier pentru săli de curs, catedre, birouri 

6. Cod CPV: 39141300-5, 39121200-8, 39151000-5, 39180000-7 

7. Data publicării anunţului de intenţie: ____________________________________________ 

 

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării mobilierului pentru sălile de curs, 

catedre şi birouri. 
[obiectul achiziţiei] 

conform necesităţilor  I.P. Centrul de Excelenţă în Transporturi 
 [denumirea autorităţii contractante]  

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018. 

 

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget 

9. Modalităţi de plată: prin transfer 

  

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

procedura de achiziţie licitaţie publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 

/servicii/lucrări: 

 

N

r. 

d/

o 

Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unita

tea 

de 

măsu

ră 

Canti

tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  Lot - 1    

1 39141300-5 

Dulap compartimentat 

pentru haine, mape si 

materiale didactice, cu 5 

usi 

buc 10 

Dulap 2000x1200x400 mm realizat corpul din 

PAL melaminat gr.18mm  H1145ST10 prelucrat 

cu ABS 2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm 

H1145ST10 incleiat cu ABS 2/22mm. Dulapul este 

cu sectie pentru mape din cinci rafturi cu 2 usi si 

o sectie pentru haine cu o polita sus si jos si bara 

pentru haine rezistenta conform normelor ISO- 

(9001:2015). O sectie cu usa din sticla 5 mm 

tonata, incadrata in MDF. O sectie cu 2 usi 

pentru materiale didactice. Usi dotate cu lacat. 

Mobilierul urmează să fie fixat pe picioare de 

metal ø 50*2 mm grosimea si h=100 mm. 

Balamalele sunt cu inchidere lenta. Minere US15-

0128-G0007,  minere reling 138 mm, culoarea 

satin. Dulapurile sint modulare pentru a putea fi 

divizate la necesitate. Garantia de exploatare 

minimum 3 ani. Produs in conditii de fabrica, 

calitate impecabila. *Ofertantul este obligat să se 

deplaseze la faţa locului pentru a-şi adapta 

ofertele la condiţiile spaţiului. 

2 39121200-8 Masa profesor buc 16 Dimensiuni: 1300*600*760 mm. Masa cu trei 
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sertare, cu mecanism de glisare,  furnitura cu 

inchidere silentioasa, minere reling 138 mm. PAL 

melaminat gr.18 mm  H1145ST10 prelucrat cu 

ABS 2 mm. Produs in conditii de fabrica, calitate 

impecabila, rezistenta conform normelor ISO- 

(9001:2015)). Garantia de exploatare minimum 3 

ani. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

3 39141300-5 

Dulap compartimentat 

pentru haine, mape si 

materiale didactice, cu 

antrisoli 

buc 6 

Dimensiuni: 2500*1100*400 mm. Un dulap 

pentru haine si unul pentru mape cu două usi. 

Corpul din PAL melaminat gr.18mm  H1145ST10 

prelucrat cu ABS 2mm. si fasada este din PAL 

gr.18 mm H1145ST10 incleiat cu ABS 2/22mm. 

Dulapul este cu sectie pentru mape din cinci 

rafturi,  o sectie pentru haine cu o polita sus si jos 

si bara pentru haine rezistenta conform normelor 

ISO- (9001:2015). Mobilierul urmează să fie fixat 

pe picioare de metal ø 50*2 mm grosimea si 

h=100 mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. 

Minere US15-0128-G0007,  minere reling 138 

mm, culoarea satin. Antrisolii separati.  Dulapurile 

sint modulare pentru a putea fi divizate la 

necesitate. Garantia de exploatare minimum 3 ani. 

Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. 

*Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

4 39130000-2 Perete cu antrisoli   

Dimensiuni:2500*1800*400 mm. Dotat cu un 

dulap pentru haine cu o polita sus si jos si bara 

pentru haine rezistenta conform normelor ISO- 

(9001:2015). Dulapul pentru mape cu o sectie din 

5 rafturi, antrisolii separat. Corpul din PAL 

melaminat gr.18mm  H1145ST10 prelucrat cu 

ABS 2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm 

H1145ST10 incleiat cu ABS 2/22mm.  Mobilierul 

urmează să fie fixat pe picioare de metal ø 50*2 

mm grosimea si h=100 mm. Balamalele sunt cu 

inchidere lenta. Minere US15-0128-G0007,  

minere reling 138 mm, culoarea satin. Antrisolii 

separati.  Dulapurile sint modulare pentru a putea 

fi divizate la necesitate. Garantia de exploatare 

minimum 3 ani. Produs in conditii de fabrica, 

calitate impecabila. *Ofertantul este obligat să se 

deplaseze la faţa locului pentru a-şi adapta 

ofertele la condiţiile spaţiului. 

5 39130000-2 Perete cu antrisoli buc 2 

Dimensiuni: 2500*2100*400 mm. Este dotat cu 

trei dulapuri pentru mape cu doua usi, antrisolii 

separati, 5 rafturi. Corpul din PAL melaminat 

gr.18mm  H1145ST10 prelucrat cu ABS 2mm. si 

fasada este din PAL gr.18 mm H1145ST10 

incleiat cu ABS 2/22mm.  Mobilierul urmează să 

fie fixat pe picioare de metal ø 50*2 mm grosimea 

si h=100 mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. 

Minere US15-0128-G0007,  minere reling 138 

mm, culoarea satin. Antrisolii separati.  Dulapurile 

sint modulare pentru a putea fi divizate la 

necesitate. Garantia de exploatare minimum 3 ani. 

Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. 

*Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

6 39134100-1 
Masa de calculator pentru 

profesor 
buc 2 

Dimensiuni: 1200*600*780 mm. Masa este dotata 

cu tumba cu trei sertare, pe rotile, orificiu pentru 

cabluri, suport procesor. Pal melaminat  gr.18 mm  

H1145ST10 prelucrat cu ABS 2 mm,  minere 
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reling 138 mm, culoarea satin, glisere cu bila. 

Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila, 

rezistenta conform normelor ISO- (9001:2015). 

Garantia de exploatare minimum 3 ani.  

*Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

7 39121200-8 
Masa auditoriu 

 
buc 2 

Dimensiuni: 1300*600*780 mm.  Pal melaminat  

gr.18 mm  H1145ST10 prelucrat cu ABS 2 mm,  

produs in conditii de fabrica, calitate impecabila, 

rezistenta conform normelor ISO- (9001:2015). 

Garantia de exploatare minimum 3 ani. 

*Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

8 39134100-1 
Masa de calculator, 

catedra 
buc 4 

Dimensiuni: 1600*800*780 mm. Dotata cu tumba  

cu trei sertare, pe rotile, orificiu pentru cabluri, 

suport procesor. Pal melaminat  gr.18 mm  

H1145ST10 prelucrat cu ABS 2 mm,  minere 

reling 138 mm, culoarea satin, glisere cu bila. 

Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila, 

rezistenta conform normelor ISO- (9001:2015). 

Garantia de exploatare minimum 3 ani. 

*Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

9 39121200-8 Masa auditoriu buc 8 

Dimensiuni: 1300*800*780 mm.  Pal melaminat  

gr.18 mm  H1145ST10 prelucrat cu ABS 2 mm,  

produs in conditii de fabrica, calitate impecabila, 

rezistenta conform normelor ISO- (9001:2015). 

Garantia de exploatare minimum 3 ani. 

*Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

10 39130000-2 Perete cu antrisoli buc 4 

Dimensiuni: 2600*2100*400*600 mm. Dotat cu 

un dulap pentru haine 2600*1000*600 mm si 2 

dulapuri pentru mape cu 2 usi, cu 5 rafturi 

2600*800*400mm. Corpul din PAL melaminat 

gr.18mm  H1145ST10 prelucrat cu ABS 2mm. si 

fasada este din PAL gr.18 mm H1145ST10 

incleiat cu ABS 2/22mm.  Mobilierul urmează să 

fie fixat pe picioare de metal ø 50*2 mm grosimea 

si h=100 mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. 

Minere US15-0128-G0007,  minere reling 138 

mm, culoarea satin. Antrisolii separati.  Dulapurile 

sint modulare pentru a putea fi divizate la 

necesitate. Garantia de exploatare minimum 3 ani. 

Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. 

*Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

11 39143122-7 Comoda buc 7 

Dimensiuni: 700*800*1000 mm. Topul 36mm, 

dotata cu 2 usi, cu 2 polite. Corpul din PAL 

melaminat gr.18mm,  culoarea fag, prelucrat cu 

ABS 2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm, 

culoarea fag, incleiat cu ABS 42/2mm. 

*Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

12 39121200-8 Masa auditoriu buc 4 

Dimensiuni: 1300*805*760 mm. Topul 36 mm, 

cant PVC 42/2 mm, cu ecranul la mijloc.  Corpul 

din PAL melaminat gr.18mm,  culoarea fag, 

prelucrat cu ABS 2mm. si fasada este din PAL 

gr.18 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze 

la faţa locului pentru a-şi adapta ofertele la 
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condiţiile spaţiului. 

13 39130000-2 Perete cu antrisoli buc 1 

Dimensiuni: 2500*3100*600*400 mm. Dotat cu 

un dulap pentru haine 2500*800*600 mm,  cu o 

polita sus si jos si bara pentru haine rezistenta 

conform normelor ISO- (9001:2015), 2 dulapuri, 

cu 4 usi din sticla 5 mm, incadrata in MDF. Un 

dulap mape cu 4 usi, antrisolii separati.  PAL 

melaminat gr.18mm  9310PR prelucrat cu ABS 

2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm  9310PR 

incleiat cu ABS 2/22mm.  Mobilierul urmează să 

fie fixat pe picioare de metal ø 50*2 mm grosimea 

si h=100 mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. 

Minere US15-0128-G0007,  minere reling 138 

mm, culoarea satin. Antrisolii separati.  Dulapurile 

sint modulare pentru a putea fi divizate la 

necesitate. Garantia de exploatare minimum 3 ani. 

Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. 

*Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

14 39134100-1 
Masa de calculator pe colt 

stinga, cu anexa 
buc 2 

Dimensiuni: 2400*1400*800*780 mm. Topul 36 

mm, dotata cu 2 tumbe cu trei sertare, pe rotile. 

Anexa 1000*700*780 mm, topul de 36 mm. 

Suport pentru procesor, orificiu pentru cabluri, 

culoarea 2195PR.  Pal melaminat 18 mm. 

prelucrat cu ABS 2 mm,  minere reling 138 mm, 

culoarea satin, glisere cu bila. Produs in conditii 

de fabrica, calitate impecabila, rezistenta conform 

normelor ISO- (9001:2015). Garantia de 

exploatare minimum 3 ani.  *Ofertantul este 

obligat să se deplaseze la faţa locului pentru a-şi 

adapta ofertele la condiţiile spaţiului. 

15 39151000-5 Lambriu 
metru 

liniar 
50 

Dimensiuni: 7600*250 mm. Pal melaminat 18 

mm, cant PVC 2 mm, culoarea 2195PR. 

16 39130000-2 Perete cu antrisoli buc 1 

Dimensiuni: 2500*2800*400*600 mm. Dotat cu 

un dulap pentru haine 2500*800*600 mm,  cu o 

polita sus si jos si bara pentru haine rezistenta 

conform normelor ISO- (9001:2015), 2 dulapuri, 

cu 4 usi din sticla 5 mm, incadrata in MDF. Un 

dulap mape cu 4 usi, antrisolii separati.  PAL 

melaminat gr.18mm  2195PR prelucrat cu ABS 

2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm  2195PR 

incleiat cu ABS 2/22mm.  Mobilierul urmează să 

fie fixat pe picioare de metal ø 50*2 mm grosimea 

si h=100 mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. 

Minere US15-0128-G0007,  minere reling 138 

mm, culoarea satin. Antrisolii separati.  Dulapurile 

sint modulare pentru a putea fi divizate la 

necesitate. Garantia de exploatare minimum 3 ani. 

Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. 

*Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa 

locului pentru a-şi adapta ofertele la condiţiile 

spaţiului. 

17 39121200-8 Masa torent buc 33 

Dimensiuni: 1500*600*750 mm, ecranul 

1500*600 mm, pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 

mm  H1145ST10. Garantia de exploatare 

minimum 3 ani. Produs in conditii de fabrica, 

calitate impecabila. *Ofertantul este obligat să se 

deplaseze la faţa locului pentru a-şi adapta 

ofertele la condiţiile spaţiului. 

18 39113300-0 Laita buc 33 

Dimensiuni: 1500*350*460 mm,  carcas din metal 

25*25*2 mm vopsit in cimp electrostatic, prevazut 

cu suport pentru insurubare in podea. Tălpi - 

material plastic fixate rigid, speciale pentru 

protecţia pardoselii. Garantia de exploatare 
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minimum 3 ani. Produs in conditii de fabrica, 

calitate impecabila. *Ofertantul este obligat să se 

deplaseze la faţa locului pentru a-şi adapta 

ofertele la condiţiile spaţiului. 

19 39121200-8 Masa torent buc 24 

Dimensiuni: 1100*600*750 mm, ecranul 

1500*600 mm, pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 

mm  H1145ST10. Garantia de exploatare 

minimum 3 ani. Produs in conditii de fabrica, 

calitate impecabila. *Ofertantul este obligat să se 

deplaseze la faţa locului pentru a-şi adapta 

ofertele la condiţiile spaţiului. 

20 39113300-0 Laita buc 24 

Dimensiuni: 1100*350*460 mm,  carcas din metal 

25*25*2 mm vopsit in cimp electrostatic, prevazut 

cu suport pentru insurubare in podea. Tălpi - 

material plastic fixate rigid, speciale pentru 

protecţia pardoselii. Garantia de exploatare 

minimum 3 ani. Produs in conditii de fabrica, 

calitate impecabila. *Ofertantul este obligat să se 

deplaseze la faţa locului pentru a-şi adapta 

ofertele la condiţiile spaţiului. 

  Lot - 2    

1 39180000-7 

Masa profesorului pentru 

laboratorul de fizică 

 

buc 1 

Dimensiuni: 2400×700×850 mm;  

Suprafata de lucru: blat multistratificat format 

monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta 

fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei 

monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul 

bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25.4 

mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatorii 

parametri: material ignifug ce impiedica 

declansarea si propagarea focului, material 

rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura 

fizico-chimica (inclusiv la substante acide 

agresive), rezistenta la coroziune, material 

antistatic, material anti-radiant, material 

impermiabil (pentru orice lichide). 

Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm întărit cu 

aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent 

chimic la acide şi alcaline, antiseptic, antioxidant; 

intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de 

protectie din PVC cu reglare pe inaltime; 

Componente: sertare de depozitare, sursa de 

alimentare cu curent electric. 

2 38341300-8 

Sursa de alimentare cu 

energie electrica al 

modulului profesorului 

buc 1 

Sursa tensiune alternativa ieşire : 2-24V，cu 12 

nivele de ajustare，max. curent 8A，cu siguranţa 

protectiva de suprasarcina;  Indicator curent 

ieşire:40A±5A，durata: 8S±2S，auto 

deconectare. Sursa tensiune continuu ieşire: 1.25-

24V, posibilitate de ajustare latenta, curent 

nominal: 3A; 

Sursa de curent continuu tensiune înalta ieşire : 

240V，300V, 2 nivele. 

3 39180000-7 

Masa penrtu laboratorul 

de fizică model 1  

(pentru 2 persoane) 

 

buc 12 

Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm 

Suprafata de lucru: blat multistratificat format 

monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta 

fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei 

monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul 

bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25.4 

mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatorii 

parametri: material ignifug ce impiedica 

declansarea si propagarea focului, material 

rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura 

fizico-chimica (inclusiv la substante acide 

agresive), rezistenta la coroziune, material 
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antistatic, material anti-radiant, material 

impermiabil (pentru orice lichide). 

Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm întărit cu 

aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent 

chimic la acide şi alcaline, antiseptic, antioxidant; 

intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de 

protectie din PVC cu reglare pe inaltime; 

Componente: surse de alimentare, aparate de 

măsură şi control:  

- Indicator Led tensiune 

- Indicator Led supraincarcare 

- Buton ON/OFF 

- Indicator Tensiune intrare (0-30V) 

- Indicator Curent intrare (0-20A) 

- Indicator Tensiune alternativa iesire (0-30V) 

- Selector Tensiune alternativa in intervalul 2V- 

30V 

- Regulator Tensiune continua 

- Galvanometru (-30 - +30) 

- Microampermetru (0-200 microA) 

- Ampermetru (-0.2 – 0.6A , 1-3 A) 

- Voltmetru (1-3V, 5-15V) 

4 39180000-7 Scaun laborator buc 25 

Scaun special de laborator. Şezutul formă rotundă, 

d – min 320 mm, reglabil pe înălţime h1 – 380 – 

h2 – 440 mm. Picioarele cu talpi de protecţie, 

antiderapant. Material oţel 1,5 mm laminat la 

rece, plastic rezistent chimic la acide şi alcaline, 

antiseptic, antioxidant. 

      

      

 

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate. 

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]________________________________ 

a) Vînzare-cumpărare 

12. Termenul şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 30 zile 

de la data înregistrării contractului. 

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 31.12.2018 

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:  

        m. Chişinău, str. Sarmizegetusa 31 

  

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ pe lot 

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ 

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - 

economic, precum şi ponderile lor: 

a)  

b)  

c)  

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________ 

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 

[indicaţi]________________________________________________________________________ 
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20. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ 

următoarele:  
Nr. 

d/o 

Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii 

cerinţei: 

Obligativitatea 

1 Formularul ofertei  
 

original confirmat prin semnătura 

şi ştampila participantului 

(formular F3.1). Da 

Da 

2 Specificaţii tehnice (F4.1) Original confirmat prin semnătura 

si stampila 

participantului. Cu prezentarea 

pozelor în 3D. 

Da 

3 Specificaţii de preţ (F4.2) Original confirmat prin semnătura 

si stampila 

participantului 

Da 

4 Certificat/ decizie de înregistrare a 

întreprinderii 

emis de Camera Înregistrării de Stat 

copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

5 Extras din Registrul de Stat al persoanelor 

juridice 
copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

6 Certificat de atribuire a contului bancar copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

7 Situaţiile financiare a.2017 copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

8 Certificat lipsa datoriilor faţă de bugetul 

Naţional 
original sau copie-confirmată prin 

semnătura şi ştampila 

Participantului 

Da 

9 Autorizaţia sanitara de funcţionare copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

10 Certificat de conformitate ce confirmă 

calitatea 

bunurilor/serviciilor oferite eliberate de 

Organismul Naţional de verificare 

Moldova 

Standart 

confirmă calitatea 

bunurilor/serviciilor oferite 

eliberate de Organismul Naţional 

de verificare 

- copia originalului confirmată 

prin ştampila şi 

semnătura participantului. În mod 

obligatoriu 

pentru: Mobilier 

Da 

11 Certificat de conformitate pentru materia 

primă 

eliberat de Organismul Naţional de 

verificare 

Moldova Standart 

copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

12 Minim ani de experienţă specifică în 

livrarea 

bunurilor şi/sau serviciilor similare -  
 

Ofertantul va avea minim 5 ani de 

experienţă 

specifică în producerea bunurilor 

materiale similare. 

Pentru demonstrarea îndeplinirii 

acestor cerinţe 

operatorul economic completează 

Formularul (F3.3) 

Da 
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13 Valoarea minimă (suma) a unui contract 

individual îndeplinit pe parcursul ultimelor 

24 

luni 

o valoare de 100% din valoarea 

ofertei prezentate 
Da 

14 Disponibilitate de bani lichizi sau capital 

circulant, sau de resurse creditare în sumă 

de 500 mii lei 

 

suma necesară pentru confecţionarea 

mobilierului 

indicat în anexa la contract 

Da 

15 Formularul informativ despre ofertant original confirmat prin semnătura 

şi ştampila 

participantului (formular F3.3). 

Da 

16 Declaraţia privind situaţia personală a 

operatorului economic 

Original - completată în 

conformitate cu 

Formularul (F 3.5); 

Da 

17 Dotarea cu echipamente tehnice, sală de 

producere. Certificat de înregistrare a 

secţiei de 

producere 

copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

18 Garanţia pentru ofertă 2 % original emisă de bancă, 

confirmat prin 

semnătura şi ştampila 

participantului 

Da 

19 Declaraţia privind conduita etică şi 

neimplicarea 

în practici frauduloase şi de corupere 

Original - completată în 

conformitate cu 

Formularul (F 3.4); 

Da 

20 Aviz sanitar copie-confirmată prin semnătura 

şi ştampila 

Participantului 

Da 

21 Certificat ISO 9001:2015 fabricarea 

mobilierului de birou, din pal 

melaminat pe 

suport metalic a Participantului 

eliberate de 

Organismul Naţional de verificare 

Moldova Standart 

 

copie confirmată prin 

semnătura şi 
ştampila umedă 

Da 

22 Certificat de conformitate pentru 

mesele de 

laborator fizica 

Copie confirmată prin 

semnătura şi 

ştampila participantului. 

Da 

23 Cazier judiciar al ofertantului Copie confirmată prin 

semnătura şi 

ştampila participantului. 

Da 

 

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 

contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: I.P. Centrul de Excelenţă în Transporturi 

b) Adresa: Sarmizegetusa 31 

c) Tel: 52-35-12 

d) Fax: 52-35-12 

e) E-mail: ctcav@araxinfo.com 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Spînu Zinaida 

Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu 

indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 

împuternicite de către Participant).  
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Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: 

____________________________  

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune 

cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achiziţiile publice. 

 

22. Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără 

corectări, cu număr şi dată de iniţiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi 

ştampilat, urmează a fi prezentate: 

 

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem 

dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: 

- pînă la: [ora exactă] 03.09.2018, ora: 12
00

 

- pe: [data] 20 zile 

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 

procedurii negociate: ____________________________________________________  

 

c) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante 

şi locul concret de depunere a ofertelor] I.P. Centrul de Excelenţă în Transporturi, 

mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa,31, bir.103. 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 

asiste la deschiderea ofertelor. 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile 

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: română 

26. Garanţia pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 2 %. în formă de:  

- Garanţie bancară  

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă 

la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:  

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];  

(b) datele bancare [indicaţi];  

(c) codul fiscal [indicaţi];  

(d) contul de decontare [indicaţi];  

(e) contul trezorerial [indicaţi];  

(f) contul bancar [indicaţi];  

(g) trezoreria teritorială [indicaţi]. 

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte 

procentual din preţul contractului adjudecat]: 15 %. 

 

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________ 

a) Nu se cere. 

b) Societate pe acţiuni 

c) Societate cu răspundere limitată 

d) Altele ____________________________________________________________________ 
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29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:  

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

 

30. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC. 

 

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 500 mii lei. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Moroz Ion                                              L.Ş. 


