INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Licitaţie publică
Mobilier
39130000-2

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.: 84 din 03.11.2015.
În scopul achiziţionării "Mobilier"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2015
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
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

Mobilier pentru sală de şedinţe
39130000-2 Set mobilier pentru sală de şedinţe

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.00 Masa clasica - 1 bucată -R-06
2700x1300x750H) -produsa din
lemn masiv de stejar / sistema de
legaturi dintre doua picioruse
centrale din masiv, un suport lateral
si blat / lemnul este acoperit cu
mordant si lac in culoarea NCS S
0502Y(mat)+ patina aur / blatul
mesei are forma ovala.
Scaune-clasice - 12 bucăţi -produse
din lemn masiv-Pin. Picioruse
model-R-03/04/-pin.culoare-NCS.S
0502Y(mat) + patina aur+ elemnt
moale.
Masa pentru cafea - 1 bucată produsa din lemn masiv –pin. L800/450-H-450.
Picioruse-R-03/04/-culoare NCS S
0502Y(mat)+ patina aur.
Mobilă - vitrină - 1 bucată produsa din fatade clasice din
MDF+furniruit, acoperit cu
mordant si lac mat; polite drepte din
PAL furniruit; baghete si elemente
cu freza din MDF furniruit;
element-decor-din lemn masiv de
stejar. Picioruse din lemn masivstejar.Culore NCS S
0502Y(mat)+patina aur.
Pe fatadele laterale este amplasat
placaj taiat cu lazer( decorativ)
Mobila pentru mascarea
caloriferelor - 2 bucăţi produsa din
fatade clasice din MDF furniruit,
acoperite cu mordant si lac
mat:Decor din placaj taiat cu lazer
amplasat pe in interiorul
fatadelor.Baghete din |MDF
furniruit –cu freza.Lateralele –din
PAL- furniruit.culoare NCS S
0502Y(mat)+ patina aur.
Fotolii clasice - 2 bucăţi
combinate cu elemente de decor din
lemn masiv-stejar( culoare NCS S
0502Y(mat)+ patina aur+ element
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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 moale.

Cantitatea

1.1

39130000-2 Set mobilier pentru sală de şedinţe

2.1

Mobilier pentru sală de conferinţe
39130000-2 Set de mobilă pentru sală de conferinţă

Bucată

3.1

Fotolii pentru bibliotecă
39130000-2 Fotolii pentru bibliotecă

Bucată

4.1

Garderobă cu 2 uşi
39130000-2 Garderobă cu 2 uşi

Bucată

2.00 Garderoba cu 2 usi
800x410x1900H / Produs din MDF
25 mm / culoarea "Stejar alb" /
sisteme de legături din patru
componente / minere metalice

5.1

Dulap jos cu 2 uşi
39130000-2 Dulap jos cu 2 uşi

Bucată

3.00 Dulap jos cu 2 usi 800x420x1200H
/ Produs din MDF 25 mm /
culoarea "Stejar alb" / sisteme de
legături din patru componente /
minere metalice

6.1

Etajere cu casetirre integrate
39130000-2 Etajere cu casetiere integrate

Bucată

3.00 Etajera cu casetiere integrate
950x350x2000H / Produs din MDF
25 mm / culoarea "Stejar alb" /
sisteme de legături din patru
componente / minere metalice /
carcasa din metal / polite

2

3

4

5

6

1.00 Mese pentru spaţiu traducătorilor 5 bucăţi MDF 36 mm,
Mese pentru sala de conferinţe
(1600mm)- 13 bucăţi MDF 36 mm,
Mese pentru sala de conferinţe (800
mm) - 5 bucăţi MDF 36 mm,
Bloc de comunicaţii cu prize - 23
bucăţi,
Fotolii pentru sala de conferinţă 50 bucăţi - Sezutul si spatarul
scaunului sunt tapitate cu material
textil .
Perete de sticlă 10mm , sticlă dublă
, marca M -1, partea de jos tapiţată
pentru izolărea fonică.

14.00 Fotoli bibliotecă - lemn natural,
piele naturală culoare verde şi
mecanism de ridicare

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
45 zile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Agenţia Achiziţii Publice
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1
2
3
4

Date despre Participant
Garanţia pentru ofertă
Oferta
Certificat de înregistrare a întreprinderii

5
6

Certificat de atribuire a contului bancar
Certificat de efectuare regulată a pălăţii impozitelor,
contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal
Ultimul raport financiar

7
8

Certtificat de conformitate, eliberat de Organismul
Naţional de Verificare a conformităţii produselor

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Original
Original, eliberată de Bancă
Original
Copie confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
Original
Original

Da
Da
Da
Da

Copia confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
Copie confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

Da
Da

Da
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Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

9

Lista fondatorilor opertatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal).
Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

10
11
12

13

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Copia confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
3 ani

Da

Nu se cere

Nu

Nu se aplică

Nu

Nu se cere

Nu

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: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
Tel.:
022253743
, Fax:
022253746
, E-mail: oxana.batrinu@constcourt.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BĂTRÎNU OXANA, Consultant principal
Setul de documente poate fi procurat 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) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 200.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:
Beneficiarul plăţii:
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Denumirea Băncii:
Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal:
1006601004116
Contul de decontare/trezorerial: 3359502
Contul bancar:
440115101010602
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii respective de achiziție.
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:
18.11.2015 15:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
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:
18.11.2015 15:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de
Garanție bancară
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:

DOLEA IGOR

