
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/00757 24.03.2017din

Denumirea autorităţii contractante: IP USMF Nicolae Testemițanu
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

MobilierObiectul achiziției:
39000000-2Cod 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.:  24  din  24.03.2017.
În scopul achiziţionării "Mobilier"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu

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 Catedra Filosofie
4.00Bucată1.1 Masa auditoriu Masa pentru auditoriu cu 2 usi, cu

lacat, cu o polita,  masa este cu
colturile rotungite. Dimensiuni
1100*700*760mm H, cant PVC 2
mm, furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138 mm,
culoarea satin.Culoarea -
POLYLAC 9160;

39000000-2

1.00Bucată1.2 Masa  ovala de sedinta Masa ovala de sedinta -
transformer. Dimensiuni:
3500*1400*760mm H, blat 36 mm,
corpul 36 mm, cant PVC 2 mm.
Culoarea - POLYLAC 9160;

39000000-2

1.00Bucată1.3 Dulap etajera cu antrisoli incorporat Dimensiuni: 4400*350*1400 mm
H. Dulapul  are 11 usi de sticla -
5mm, cu lacate,  cite 4 balamali la
fiecare usa, cant PVC 2
mm.Culoarea - POLYLAC 9160;

39000000-2

1.00Bucată1.4 Dulap suspendat Dimensiuni: 1950*500*2500mm H.
Dulapul este dotat cu usi in partea
de jos, fiecare cu lacat, cant PVC 2
mm, furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138 mm,
culoarea satin, picioare H-100
reglabile.Culoarea - POLYLAC
9160;

39000000-2

1.00Bucată1.5 Dulap suspendat Dimensiuni: 2305*500*2500 mmH.
Dulapul este dotat cu usi in partea
de jos, fiecare cu lacat, cant PVC 2
mm, furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138 mm,
culoarea satin, picioare H-100
reglabile. Culoarea - POLYLAC
9160;

39000000-2

2 Catedra gastroenterologie
1.00Bucată2.1 Masa pentru calculator pe colt dreapta cu

anexa
Dimensiuni;
2000*1800*800*760mm. Topul
mesei 36mm, corpul 36 mm, anexa
600*900*720mm, masa este dotata
cu orificiu pentru cabluri, cu 2
tumbe pe rotile cu 3 Sertare Smart
slide, suport procesor pe roti, suport
tastiera, cant PVC 2mm. Culoarea

39000000-2
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată2.1 Masa pentru calculator pe colt dreapta cu
anexa

U999 ST30 si W1000 ST3039000000-2

1.00Bucată2.2 Masa pentru calculator pe colt dreapta cu
anexa

Dimensiuni: 1900*1112-900*470-
360. Dulap cu 2 usi, dispune de 2
suporturi pentru umerase, 2 rafturi,
oglinda,  furnitura Haffelle cu
inchidere silentioasa, minere reling
138 mm, culoarea satin, cant PVC
2mm.  Culoarea U999 ST30 si
W1000 ST30

39000000-2

1.00Bucată2.3 Perete incorporat cu antrisoli Dimensiuni: 2200*1450*400mm.
Dulapurile sint dotate cu  usi,
rafturi.  furnitura Haffelle cu
inchidere silentioasa, minere reling
138 mm, culoarea satin, picioare H-
100, cant PVC 2mmCuloarea U999
ST30 si W1000 ST30

39000000-2

1.00Bucată2.4 Perete incorporat cu antrisoli Dimensiuni: 2200*1300*400mm.
Dulapurile sint dotate cu  usi,
rafturi.  furnitura Haffelle cu
inchidere silentioasa, minere reling
138 mm, culoarea satin, picioare H-
100, cant PVC 2mm. Culoarea
U999 ST30 si W1000 ST30

39000000-2

1.00Bucată2.5 Perete incorporat cu antrisoli Dimensiuni: 1000*1000*460mm.
Masa deschisa -
1000*2000*760mm, cant PVC
2mm..Culoarea U999 ST30 si
W1000 ST30

39000000-2

1.00Bucată2.6 Masa de calculator pe colt stinga (Turcan) Masa de calculator pe colt stinga,
cu 2 tumbe cu 3 sertare, pe rotile,
cu lacat, orificiu pentru cablu, supot
procesor pe rotile, suport pentru
tastatura.
Dimensiuni:1700*1700*700*760m
m. Topul 36mm, colturile rotunde.
Furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138mm,
culoarea satin. Pal melaminat
18mm, cant PVC 2mm. Culoarea
F583ST22 si F584ST22

39000000-2

1.00Bucată2.7 Perete incorporat Dimensiuni 2500*600*2000H mm.
Dulapuri pentru haine si mape, usile
sa fie dotate cu lacat, oglinda, bara
pentru umerase, polite pentru
caciuli si carti,  furnitura Haffelle
cu inchidere silentioasa, minere
reling 138 mm, culoarea satin. Pal
melaminat 18mm, cant PVC 2mm.
Culoarea F583ST22 si F584ST22

39000000-2

4.00Bucată2.8 Polita pentru carti Dimensiuni: 4000*300*750mm.
Pal melaminat 18 mm, cant  PVC
2mm.  Culoarea F583ST22 si
F584ST22

39000000-2

1.00Bucată2.9 Tumba cu 2 usi Dimensiuni H1100*500*900mm.
Tumba cu 2 usi, cu 2 polite, cu
lacat, orificiu pentru cablu. Pal
melaminat 18 mm, cant  PVC 2mm.
Furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138mm,
culoarea satin, picioare H100.
Culoarea F583ST22 si F584ST22

39000000-2

3 Catedra medicina militara si a
calamnitatilor

10.00Bucată3.1  Masa auditoriu Dimensiuni; 1200*600*760mm.
Pal melaminat 36 mm, cant PVC

39000000-2
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10.00Bucată3.1  Masa auditoriu 2mm, corpul 18mm39000000-2
1.00Bucată3.2 Masa profesor cu 3 sertare Dimensiuni: 1200*600*760mm.

Pal melaminat 36 mm, cant PVC
2mm, corpul 18mm, masa dispune
de 3 Sertare Smart slide, furnitura
Haffelle cu inchidere silentioasa,
minere reling 138 mm, culoarea
satin..

39000000-2

76.00Bucată3.3 Scaune Scaune cu carcasa din metal teava
20x20 mm, grosime pereţi 2,0 mm,
vopsită cu vopsea statică în
cuptoare speciale la temperaturi
înalte, cu şezut şi spetează
capitonată (porolon – 50mm) cu
stofă - Merihdus, placaj 10 mm,
legătura dintre şezut şi suportul de
bază – nu mai puţin de 8 şuruburi.
Legatura suportului de baza intarita
cu teava metalica 15*15*2 mm.

39000000-2

1.00Bucată3.4 Perete Dimensiuni: 2000*2700*350mm.
Dulapurile sint cu 2 usi, cu polite
pentru mape, picioare H-100, pal
melaminat 18mm, cant PVC 2mm,
furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138 mm,
culoarea satin.

39000000-2

1.00Bucată3.5 Perete Dimensiuni: 2000*1500*600mm.
Dulapul dispune de un
compartiment pentru haine, dotat cu
bara pentru umerase, cu 2 rafturi,
un dulap cu 3 usi cu rafturi pentru
mape,  picioare H-100, pal
melaminat 18mm, cant PVC 2mm,
furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138 mm,
culoarea satin.

39000000-2

1.00Bucată3.6 Perete cu usi de sticla Dimensiuni: 2000*1800*350mm.
Dulapul dispune de un
compartiment pentru haine, dotat cu
bara pentru umerase, cu 2 rafturi,
un dulap cu 4 usi de sticla tonata
5mm, slefuita, cu rafturi pentru
mape,  picioare H-100, pal
melaminat 18mm, cant PVC 2mm,
furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138 mm,
culoarea satin

39000000-2

1.00Bucată3.7 Perete cu usi de sticla Dimensiuni: 2000*1800*350mm.
Dulapul dispune de un
compartiment pentru haine, dotat cu
bara pentru umerase, cu 2 rafturi,
un dulap cu 4 usi de sticla tonata
5mm, slefuita, cu rafturi pentru
mape,  picioare H-100, pal
melaminat 18mm, cant PVC 2mm,
furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138 mm,
culoarea satin

39000000-2

1.00Bucată3.8 Masa auditoriu Dimensiuni: 1700*900*730mm.
Topul 36mm, corpul 18mm, cant
PVC 2 mm, ecranul pe mijloc

39000000-2

4 mobilier sala de studii
26.00Bucată4.1 Masa dubla Masa 736x1218x1230 mm pentru

doua persoane care stau fata in fata,
realizata in totalitate din PAL

39000000-2
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26.00Bucată4.1 Masa dubla melaminat gr 18mm H1424  cu
unele decoruri pe laterale din PAL
gr.18mm H1428, atit interior cit si
exterior. Suprafata din PAL
gr.30mm cu ABS 2/44mm.
Marginele sunt incleiate cu ABS
2mm.  Masa este dotata cu  capac
de trecere pentru cabluri. Masa se
desparte prin sticla 8mm  lateral si
frontal prin PAL gr.18mm.

39000000-2

43.00Bucată4.2 Masa ordinara Masa 736x618x1230 mm pentru o
persoana, realizata in totalitate din
PAL melaminat gr 18mm H1424
cu unele decoruri pe laterale din
PAL gr.18mm H1428, atit interior
cit si exterior.  Suprafata din PAL
gr.30mm cu ABS 2/44mm.
Marginele sunt incleiate cu ABS
2mm.  Masa este dotata cu  capac
de trecere pentru cabluri. Masa se
desparte prin sticla 8mm  lateral si
frontal prin PAL gr.18mm.

39000000-2

2.00Bucată4.3 Masa profesori Masa 1300x600x750 mm, realizata
in totalitate atit suprafata cit si
lateralele sunt din PAL melaminat
gr 36mm H1424  incleiata cu ABS
2/44mm.  Lateralele sunt unite intre
ele printr-o targa din PAL
melaminat gr.18mm.

39000000-2

1.00Bucată4.4 Masa reviste Masa 800x800x600mm ,  realizata
din PAL melaminat gr.36mm
H1424 si H1428. Suprafata mese
este sustinuta de carcasa prin tava
nichelata 60mm, h=60mm. Masuta
mai are si o polita mediana din
sticla tonata de  10mm. Este pe
rotile de cauciuc.

39000000-2

36.00Bucată4.5 Dulap pt genti Dulap 375x400x2040(h)mm.
Dulapul se realizeaza din PAL gr
36 U999 ST18 incleiat cu ABS
2/44mm - corpul (lateralele si
politele). Fasada este din PAL
gr.18mm U763 ST18 prelucrat cu
ABS 2/44. Dulapul este format pe
verticala din cinci dulapioare
simetrice, care are fiecare lacat cu
doua chei si numar pentru orientare.
Balamalele sunt cu inchidere lenta
BLUM. Dulapul se monteaza de
perete si este cu picioare reglabile
pe inaltime

39000000-2

24.00Bucată4.6 Puf triunghiular Pufuri in forma triunghiulara
620x620640x450(h)mm., care in
combinatie a cite 6 buc formeaza un
cerc. Se realizeaza dintr-un carcas
de lemn stejar (sa fie trainic) si
placaj de 16mm, dupa care se
captuseste cu paralon si se imbraca
cu piele ecologica combinatie a
doua culori. Mobila este pe picioare
nichealte h=50mm.

39000000-2
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24.00Bucată4.6 Puf triunghiular39000000-2

96.00Bucată4.7 Bancheta moale Bancheta moale
1200x600x450(h)mm. Se realizeaza
dintr-un carcas de lemn stejar (sa
fie trainic) si placaj de 16mm, dupa
care se captuseste cu paralon si se
imbraca cu piele ecologica
combinatie a doua culori. Pe
suprafata banchetei este un decor
special dupa modelul designerului.
Mobila este pe picioare lemn stejar
vopsite in culoarea uneia din
culoarea pielei, h=120mm.

39000000-2

5 catedra Epidemiologie
3.00Bucată5.1 masa pentru computere culorea cires., pal laminat-18 mm,

cant PVC-2mm., dimensiunile
1000x600., h -750

39000000-2

3.00Bucată5.2 suport procesor, tastiera pentru calculcator culoare cires., palme laminat -18
mm., cant PVC-2mm

39000000-2

22.00Bucată5.3 audit 3 Masa auditoriu culoarea fag., palme laminat-18
mm., Cant PVC 200 ., dimensiunile
1400x500., inaltimea 750

39000000-2

13.00Bucată5.4 audit.2., masa auditoriu culoarea fag., palme laminat-18 mm
Cantit PVC-2mm dimensiunile
1200x500., h-750

33000000-0

4.00Bucată5.5 dulap suspendat cu 2 usi de sticla cu lacat
pentru sticle

culoarea cires palme laminat 18
mm Cant PVC-2 mm., Sticla de 5
mm asamblat cu rama de aluumini
cu 2 polite., dimensiunile 1000x
100 h 900

39000000-2

1.00Bucată5.6 dulap suspendat culoare cires., palme laminat 18
mm., cant PVC-2 MM.,
dimensiuni-4000X100 h-170

33000000-0

10.00Bucată5.7 lambiuri cu 2 cuiere Culoare cires., palme laminat-18
mm Cantit PVC 2mm

39000000-2

1.00Bucată5.8 perete pentru oficiu culoare cires., palme laminat 18
mm cant PVC 2mm dimensiunile
3300x600 h-2200

39000000-2

1.00Bucată5.9 dulap haine culoarea cires., palme laminat-18
mm.,Cant PVC-2mmdimensiuni
900x600., h 2200

39000000-2

3.00Bucată5.10 dulapuri etajere cu usi de sticla sus su 2 usi jos culoarea cires ., palme laminat-
18mm., cant PVC-2mm, dimens
800x350x.,h 2200

39000000-2

6 Catedra morfopatologie
1.00Bucată6.1 Masa de calculator pe colt stinga Masa de calculator pe colt stinga,

cu 2 tumbe cu3 sertare, pe rotile, cu
lacat, orificiu pentru cablu, suport
pentru procesor pe rotile, suport
pentru tastatura.
Dimensiuni:1600*1600*600*760m
m. Topul 36mm, colturile rotungite.
Furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138mm,
culoarea satin. Pal melaminat
18mm, cant PVC 2mm.Culoarea
H3303 ST10, U336ST9

39000000-2

1.00Bucată6.2 Perete incorporat Dimensiuni 4500*600*2200 Hmm.
Dulapuri pentru haine si mape, usile
sa fie dotate cu lacat, oglinda, bara
pentru umerase, polite pentru
caciuli si mape, picioare H100,
furnitura Haffelle cu inchidere

39000000-2
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1.00Bucată6.2 Perete incorporat silentioasa, minere reling 138 mm,
culoarea satin. Pal melaminat
18mm, cant PVC 2mm. Culoarea
H3303 ST10, U336ST9

39000000-2

1.00Bucată6.3 Tumba cu usa Dimensiuni H600*440*600mm. Pal
melaminat 18mm, cant PVC 2 mm,
picioare H100. furnitura Haffelle cu
inchidere silentioasa, minere reling
138 mm, culoarea satin. Culoarea
H3303 ST10, U336ST9

39000000-2

12.00Bucată6.4 dulap haine Dimensiuni 900x520x2200mm
Dotat cu 2 uși cu lăcate,bară
telescopica vopsită în condiții de
fabrică de finisaj crom, Minere
cilindrice cu finisaj nichelat,
picioare reglabile dupa
inaltime.Produs in conditii de
fabrica ,calitate impecabila.

39000000-2

7 Departamentul TIC
1.00Bucată7.1 Masa de calculator pe colt stinga Masa de calculator pe colt stinga,

cu 2 tumbe cu 3 sertare, pe rotile,
cu lacat, orificiu pentru cablu, supot
procesor pe rotile, suport pentru
tastatura.
Dimensiuni:1700*1700*700*760m
m. Topul 36 mm, colturile
rotungite. Furnitura Haffelle cu
inchidere silentioasa, minere reling
138mm, culoarea satin. Pal
melaminat 18mm, cant PVC 2mm.

39000000-2

1.00Bucată7.2 Perete Dimensiuni 2600*600*2200H mm.
Dulapuri pentru haine si mape, usile
sa fie dotate cu lacat, oglinda, bara
pentru umerase, polite pentru
caciuli si mape, picioare H100,
furnitura Haffelle cu inchidere
silentioasa, minere reling 138 mm,
culoarea satin. Pal melaminat
18mm, cant PVC 2mm. Culoarea
8069SP/BS

33000000-0

1.00Bucată7.3 Masa de auditoriu Dimensiuni 1700*700*742H mm.
Masa de auditoriu cu chinga, blatul
36 mm, cant PVC 2mm. Pal
melaminat 18 mm. Culoarea
8069SP/BS

39000000-2

8 Departamentul Pediatrie
12.00Bucată8.1 dulap haine Dulap pentru haine

Dimensiuni 1200x520x2200mm
Executat din PAL melaminat
gr.18mm, bordurat cu cant ABS
gr.2 mm, Dotat cu 3 uși cu lăcate,
bară de haine vopsită în condiții de
fabrică de culoare crom, dotat cu
picioare reglabile H100, mîner 128
mm

39000000-2

2.00Bucată8.2 masa calculator Mese pentru calculator cu 3 sertare,
tastiera, suport pu procesor pe rotile
1200*700*750 mm, pal melaminat
18 mm, cant PVC 2 mm. Topul 36
mm, cant PVC 2 mm, culoarea
stejar natural deschis EGGER
H3389, corpul mesei 18mm, cant
PVC 0,6 mm, furnitura  cu
inchidere silentioasa, minere reling

39000000-2
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2.00Bucată8.2 masa calculator 138 mm39000000-2
1.00Bucată8.3 dulap carti Dulap cu sticla pentru mape

Dimeninsiuni:750x2010x400
Executat din PAL melaminta cu
gr.18 mm,bordurat cu cant ABS cu
gr.2 mm, partea superioara dotata
cu 2 usi din sticla cu gr 5 mm .
Minere cilindrice cu finisaj
nichelat, picioare patrate reglabile
dupa inaltime.Produs in conditii de
fabrica ,calitate impecabila

39000000-2

9 Catedra chirurghie
2.00Bucată9.1 dulap carti latimea 80cm., inaltimea 2,5m.,

distanta dintre rafturi 35 cm
Executat din PAL melaminat cu
gr.18 mm, bordurat cu cant ABS
gr.2mm

39000000-2

1.00Bucată9.2 dulap haine latimea 75 cm., inaltimea
2,5mExecutat din PAL melaminat
cu
gr.18 mm, bordurat cu cant ABS
gr.2mmdulapul sa fie dotat cu bara
pentru haine vopsita crom, si polite,
pal melaminat 18 mm, cant PVC 2
mm- fasadele, corpul pal melaminat
18 mm, cant PVC 0.6 mm, furnitura
, minere reling138 mm, picioare

39000000-2

5.00Bucată9.3  Masa auditoriu Masa de auditoriu Masa de
auditoriu 1200*500*760 mm.
Topul 36 mm, cant PVC 2 mm,
culoarea stejar natural deschis
EGGER H3389, corpul comodei
18mm, cant PVC 0,6 mm

39000000-2

10 Campusul studentesc
40.00Bucată10.1 noptiere Noptiera  800x650 mm. Corp din

placă aglomerată din aşchii de
lemnlaminată 18 abs 0,5 mm.
Lateralele sitopul din placă
aglomerată din aşchii de lemn
laminată cires 25 mm abs 2 mm.
Piciorpatrat satin 100 mm.
Sertarglisiersimplu. Miner buton
satin

39000000-2

11 scaune cu casrcasa de metal
381.00Bucată11.1 scaune cu carcasa de metal Scaun cu carcasă din metal ţeavă

20x20 mm, grosime pereţi 2,0 mm,
vopsită cu vopsea statică în
cuptoare speciale la temperature
înalte, cu şezut şi spetează
capitonată  (porolon – 50mm) cu
stofă, placaj 10mm, legătura dintre
şezut şi suportul de bază – nu mai
puţin de 4 şuruburi.

39000000-2

16.00Bucată11.2 taburete Taburetă cu carcasă din ţeavă
metalică 20*20*2 mm, vopsită în
cîmp electrostatic, culoarea cafenie,
şi dotată cu dopuri speciale din
plastic, şezutul executat din pal
melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm.

39000000-2

12 mobilier aula  Galetchi
550.00Bucată12.1 Stativ metalic cu targa perforata cu masuta de

scris plianta, destinat pentru auditorii tip
amfiteatru (Rind fata

(Designul, forma, caracteristicile si
dimensiunile vor corespunde
descrierilor tehnice, schitelor din
anexa).
1.    Piciorul - (dim L=265mm;

33000000-0
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550.00Bucată12.1 Stativ metalic cu targa perforata cu masuta de
scris plianta, destinat pentru auditorii tip
amfiteatru (Rind fata

H=793mm;  G=50mm) de forme
rotungite, fara colturi si ascutisuri,
(conform anexei), executat dintr-o
singura bucata, turnat din aliaj dur-
aluminiu cu grosimea de 4mm, in
matrice industriala. Va fi vopsit in
conditii de fabrica, cu vopsea
poliesterica rezistenta la coroziune,
culoare neagra. Prinderea de podea
se va executa prin dibluri cu
d=10mm si L=120mm.
2.    Speteaza - (dim –
480mm*370mm), incorporata in
corpul scaunului, in partea
superioara si inferioara va fi
captusita cu doua elemente
executate din acelas material ca si
piciorul. Baza spetezei  va fi
executata din placa metalica
perforata cu grosimea de 1mm.
3.    Masuta de scris - (dim –
500mm*300mm), executata din
MDF laminat pe ambele parti, de
culoare fag cu grosimea de 20mm.
Pe 2 parti va fi incorporata in profil
de aluminiu. Dotata cu cos pentru
carti din grila metalica sudata in
conditii de fabrica, culoarea satin si
mecanism de deschidere pliant.
Mecanismul de deschidere este
executat din placi de otel de diferite
dimensiuni si forme cu grosimea de
3mm executate in conditii de
fabrica prinse intre ele cu nituri,
care datorita exactitatii
dimensiunilor si gaurilor vor
asigura o functionare impecabila.
Mecanismul va mai fi dotat cu 2
suporturi din otel care vor asigura
prinderea lui de picior si de masuta.
Prinderea de picior se va executa
prin suruburi.
Termen de garantie 2 ani.
Produs in conditii de fabrica,
calitate impecabila.
ANEXA Nr.

33000000-0

2.00Bucată12.2 masa prezidiu Masa sa fie executata din PAL
melaminat cu g=18/28mm si cant
ABS 2mm. Topul sa fie executat
din PAL melaminat g=28mm  si
cant ABS 2mm in aceeasi culoare.
Pe picioarele mesei si pe partea
frontala la aceeasi inaltime si
aceeasi distanta una fata de alta sa
se monteze 2 panele decorative
executate din MDF g=18mm,
acoperite cu pelicula PVC. Masa sa
fie dotata cu decupaj cablu.
Pentru grosimele exacte care
urmeaza a fi utilizate, sa se consulte
ANEXA Nr.4
Sa coincida cu ANEXA.
Termen de garantie 2 ani.
Produs in conditii de fabrica,
calitate impecabila. Inclus Livrarea

39000000-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată12.2 masa prezidiu si montarea39000000-2

2.00Bucată12.3 suport drapele Corpul executat din PAL melaminat
g=18 si cant ABS 2mm. Topul sa
fie executat din MDF g=18mm
acoperit cu pelicula PVC. Corpul sa
fie dotat cu placi decorative din
MDF g=10mm acoperite cu PVC.

Termen de garantie 2 ani.
Produs in conditii de fabrica,
calitate impecabila. Inclus Livrarea
si montarea

39000000-2

13 scaun functional
10.00Bucată13.1 scaun functional Scaun funcţionabil pe rotile, cu

mînere, cu stofă de culoare neagră,
înălţimea 1140mm, h pînă la şezut
550mm, lăţimea 540mm, adîncimea
460mm, greutatea 25,5kg. calitate
impecabila

39000000-2

14 dulap carti
20.00Bucată14.1 dulap carti 2200*800*350 mm,  dulap cu 2 usi,

pal melaminat 18 mm, cant PVC 2
mm- fasadele, corpul pal melaminat
18 mm, cant PVC 0.6 mm, furnitura
, minere reling 138 mm, picioare
cromate H 100.cu usi de sticla
partea de sus. Culoarea la
solicitarea autoritatii contractante.

39000000-2

15 lambriu
50.00Metru15.1 lambriu 50m x 20 cm, executate din pal

melaminat
39000000-2

16 Biblioteca medicala
1.00Bucată16.1 masa transformer Dimensiuni: 2,40 x 1,20   , blat 36

mm, corpul 36 mm, cant PVC 2
mm.  Culoarea la disctreti autoritatii
contractante

39000000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
livrarea și instalarea mobilieruluii se va efectua la sediul indicat de către beneficiar, în termen de 45 zile din momentul înregistrării 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 1.Minim 1 contract similar, realizat pe parcursul
ultimelor 24 luni

cu o suma de minim 50% din oferta propusa Da

2 2.Certificat ISO 2008:9001 a producatorului copie confirmata prin semnatura si stampila
participantului

Da

3 3.Certificat CE (pentru mobilierul de import) copie confirmata prin
stampila si semnatura participantului

Da

4 4.Certificat de conformitate a produsului (eliberat in RM), copie confirmata prin stampila si
semnatura participantului

Da

5 5.Certificat de conformitate pentru materia prima copi confirmata prin stampila si semnatura
participantului

Da

6 9. experienta in domeniu Minim 3 ani Da
7 10.Concurs de mostre pentru lot 1 scaune rabotabile Da
8 11.Poze din incaperi unde ofertantul a instalat/montat

mobilier (scaune si mese) similar
poze Da

9 12.Scrisori de recomandare de la intreprinderi unde
ofertantul a instalat/montat mobilier (scaune si mese)
similar

copie confirmata prin semnatura participantului Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

10 Formularul informativ  despre ofertant original conform F 3.3, confirmat prin stampila si
semnatura participantului

Da

11 specificatii de pret conform F.4.1 confirmat prin stampila si semnatura
participantului

Da

12 specificatii tehnice conform F 4.2 confirmat prin stampila si semnatura
participantului

Da

13 licenta de activitate copie confirmata prin stampila si semnatura
participantului

Da

14 certificat de inregistrare copie confirmata prin stampila si semnatura
participantului

Da

15 certificat de atribuire a contului bancar copie confirmata prin semnatura si stampila
participantului

Da

16 certificat de efectuare a platii impozitelor,
contribuitiilor

original Da

17 Formularul ofertei conform F.3.1 Da
18 Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)-

original.
Da

19  Autorizația sanitara de funcționare pentru sectia de
producere eliberată de către Centrul de Sanatate
publică 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14

copie Da

20 Dotarea cu echipamente tehnice, sală de producere.
Certificat de înregistrare a secţiei de producere pentru
lot 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14

copie confirmatî prin semnătura și ștampila umedă a
ofertantului Documente prin care se dovedeşte
îndeplinirea cerinţei

Da

21 Certificat de conformitate a materiei prime, eliberat de
Organis. Națion.de Verifa conformității produselor
pentru lot 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.14

copie conformată prin semnătura și ștampila umeda a
ofertantului

Da

22 Certificat de conformitate pentru mobilier tipic,
eliberat de organismul Național de verificare a
conformității produselor (bunuri finite anterior)

 pentru  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14 copie confirmată
prin semnătura și ștampila umeda a ofertantului.

Da

23 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

24 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

25 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

26 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

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: IP USMF Nicolae Testemițanu
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

Tel.: achizitii@usmf.md022-20-52-65 022-20-
52-67 ,  Fax: 022205265 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: BALAN SNEJANA, sef sectie, Sectia achizitii și marketing

Setul de documente poate fi primit la adresa: Chisinau., str. Stefan cel Mare,165 bir 301.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 14.04.2017 15:00
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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
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14.04.2017 15:00la:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
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: CERNEŢCHI OLGA


