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

nr. 17/03728 20.10.2017din

Denumirea autorităţii contractante: DETS sect. CENTRU
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Echipamente pentru locuri de joacă pentru copii (inclusiv instalarea) conform necesitățiilor
instituțiilor de educație timpurie subordonate DETS s. CentruObiectul achiziției:
37535200-9Cod 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.:  84  din  20.10.2017.

În scopul achiziţionării "Echipamente pentru locuri de joacă pentru copii (inclusiv instalarea) conform necesitățiilor instituțiilor
de educație timpurie subordonate DETS s. Centru"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 Complex de joacă cu tobogane și leagăn
5.00Bucată1.1 Platforma de acces rasinoase Realizată din lemn impregnat prin

autoclavare la înalta presiune,
destinată copiilor cu vîrste cuprinse
între 3–15 ani, destinata unui numar
maxim de 2 utilizatori. Platforma de
acces va fi compusa din: scară
acces, zonă de aşteptare şi scară de
conexiune. Scara de acces este
formată din 2 trepte cu dimensiunea
de 90x22x4cm cu marginile
prelucrate 12x45° fără muchii vii şi
2 laterale de rigidizare cu
dimensiunea de 75x20x4cm. Zona
de asteptare (podea) este podita de
scanduri fără fante între ele cu
dimensiunea totala de 109x90x4cm
făcînd imposibila blocarea
piciorului sau gambei. Stîlpii din
lemn (4buc) vor avea sectiunea
patrata de 90x90mm şi înalţimea de
168cm, cu marginile prelucrate
12x45° fără muchii vii, iar pentru a
evita contactul permanent cu solul
se va sprijina pe suporti metalici
fixati solidar de stîlp şi protejaţi
anticoroziv, încastraţi în beton,
astfel încat partea inferioara a
stîlpului este la o distanţă de cota
naturală a pămantului de 20mm. În
acest fel să nu existe pericolul ca,
din cauza umezelii datorate zăpezii
sau apei pluviale, lemnul să
putrezeasca iar structura de
rezistenţă să slăbească. La partea
superioară a stalpului vor fi
prevăzute capace din polietilenă
rigidizarea structurii vor avea
secţiune patrată 90x90mm şi
lungimea de 90cm iar marginile vor
fi prelucrate 12x45° şi nu prezintă
muchii vii. Zona de asteptare va fi
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată1.1 Platforma de acces rasinoase prevazută pe 2 laturi cu 2 parapeti
formati din 2 garduri cu structuri
metalice, ulucute şi mîini curente.
Un parapet va contine o structură de
gard metalic protejat anticoroziv şi
fixat de stalp prin încastrare în zone
frezate pe care se aplică 6 ulucute
din lemn cu dimensiunea de
100x5x4cm cu margini prelucrate
fără a prezenta muchii, la distante
egale. Pe partea interioara a
parapetului, atît în zona inferioară
cît şi în zona superioară a structurii
de gard metalic vor fi prevăzute 2
mîini curente din ulucuta de
dimensiunea 90x5x4cm cu margini
prelucrate fără a prezenta muchii.
Podeaua din lemn va fi
montată(situată) la 60cm de baza
stalpului rezultand astfel o înaltime
de cădere din zona de aşteptare de
60cm. Scara de conexiune va fi
formată din 5 trepte cu marginile
prelucrate 12x45° şi nu prezentă
muchii vii cu dimensiunea de
90x22x4cm disţantate constant, au
o construcţie uniformă şi orizontală
la +/- 3°. Partea din faţă a fiecărei
trepte se va afla pe verticala partii
din spate a treptei inferioare.
Rigidizarea se face prin 2 scînduri
laterale cu dimensiunea minima de
150x20x4cm, cu marginile
prelucrate 12x45° şi nu prezentă
muchii vii. Scara de conexiune va fi
prevăzutăcu 2 parapeti formati din
2 garduri metalice înclinate ce
contin 7 ulucute montate la distanţe
egale şi 2 mîini curente fixate prin
incastrare în zone frezate.Treptele
lateralele de rigidizare şi grinzile
vor fi fixate în cadrul platformei
prin coltare protejate anticoroziv.
Elementele de imbinare folosite vor
fi reprezentate de ansamblu
surubpiuliţa
şi autofiletante iar părţile
proeminente ale suruburilor şi
piuliţelor situate în părţi accesibile
vor fi îngropate în structura de lemn
şi protejate cu capace din plastic.
Dimensiunile platformei de acces:
Lungime=210cm, latime=163cm,
inaltime=259cm. Suprafaţa
echipamentului, inclusiv suprafaţa
de siguranţă va fi de 23,61mp.
Fixarea echipamentului se va face
prin 4 suporti metalici care vor
preveni contactul direct al lemnului
cu solul, în fundaţie de beton B150,
la o adancime de 75cm. Livrarea și
instalarea la fiecare instituție în
parte se face de operator economic,
din contul operatorului economic.

37535200-9

5.00Bucată1.2 Platforma mica realizată din lemn impregnat
prin autoclavare la înalta presiune

Platformă mică realizată din lemn
impregnat prin autoclavare la înalta
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată1.2 Platforma mica realizată din lemn impregnat
prin autoclavare la înalta presiune

presiune (1 buc), destinată copiilor
cu vîrste cuprinse intre 3–15 ani,
destinată unui numar maxim de 1
utilizator. Platforma mica va fi
compusa din zona de asteptare.
Zona de asteptare (podea) este
podită de scînduri fără fante între
ele cu dimensiunea totala de
109x90x4cm facînd imposibilă
blocarea piciorului sau gambei.
Stîlpii din lemn (4 buc) vor avea
sectiunea patrată de 90x90mm şi
înaltimea de 2,55m cu marginile
prelucrate 12x45° fără muchii vii,
iar pentru a evita contactul
permanent cu solul se va sprijini pe
suporti metalici fixaţi solidar de
stîlp şi protejaţi anticoroziv,
încastraţi în beton, astfel încat
partea inferioara a stalpului va fi la
o distanta de cota naturala a
pamantului de 20mm. În acest fel să
nu existe pericolul ca, din cauza
umezelii datorate zapezii sau apei
pluviale, lemnul să putrezeasca iar
structura de rezistenţă să slăbeasca.
Grinzile din lemn (2 buc) pentru
rigidizarea structurii vor avea
secţiune patrată de 90x90mm şi
lungimea de 90cm, iar marginile
vor fi  prelucrate 12x45° şi nu
prezinta muchii vii. Zona de
asteptare va fi prevazută pe 1 latura
cu cîte 1 parapet format dintr-un
gard cu structura metalica, ulucute
şi mîini curente. Un parapet va
contine o structură de gard metalic
protejat anticoroziv şi fixat de stîlp
prin încastrare în zone frezate pe
care se vor aplica 6 ulucute din
lemn cu dimensiunea de
100x5x4cm cu margini prelucrate
fără a prezenta muchii, la distanţe
egale între ele. Pe partea interioară
a parapetului, atît în zona inferioara
cît şi în zona superioară a structurii
de gard metalic sunt prevazute 2
mîini curente din ulucute de
dimensiune 90x5x4cm ce vor
prezenta margini prelucrate fără a
prezenta muchii. Pe celelate laturi
ale zonei de asteptare va fi
prevazută o structura de gard
metalic protejat anticoroziv şi fixat
de stîlp prin incastrare în zonele
frezate destinat cuplarii diferitelor
echipamente (platforma de
acces,tobogane,conexiuni) de zona
de asteptare. Pe partea interioara a
structurii de gard  metalic, atît în
zona inferioara cat şi în zona
superioară vor fi prevazute
mîinicurente din ulucuta de
dimensiune 90x5x4cm, cu margini
prelucrate fără a prezenta muchii.
Podeaua din  lemn va fi montată

37535200-9
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată1.2 Platforma mica realizată din lemn impregnat
prin autoclavare la înalta presiune

(situata) la 150cm de baza stîlpului,
rezultand astfel o înaltime de cadere
din zona de asteptare de 150cm.
Dimensiun: lungime:109 cm,
lăţime:109cm şi înălţime:258cm.
Suprafata
echipamentului, inclusiv suprafata
de siguranta va fi de 16,81mp.
Fixarea echipamentului se va face
prin 4 suporti metalici care vor
preveni contactul direct al lemnului
cu solul, în fundaţie de beton B150,
la o adancime de 75cm. Livrarea și
instalarea la fiecare instituție în
parte se face de operator economic,
din contul operatorului economic.

37535200-9

5.00Bucată1.3 Toboganul drept Toboganul drept cuplat la zona de
aşteptare va fi realizat din fibră de
sticlă şi reprezintă  echipamentul pe
care copiii se lasă să alunece de-a
lungul unei piste lungi de 250cm şi
late de 40cm, mărginită de protecţii
laterale plasate pe întreaga ei
lungime. Toboganul drept va
prezenta 3 zone: zona de plecare,
zona de alunecare şi zona de iesire.
Zona de plecare va fi zona în care
copilul poate intra în poziţia de
alunecare şi se va afla în
prelungirea zonei de asteptare. Va fi
protejata cu protecţii laterale cu
înaltime de 50cm. In această zona
va fi prevazuta, în cadrul structurii
de gard metalic folosit la cuplare, o
bară de reţinere transversala ce nu
va permite accesul în pozitie
verticală a utilizatorului în zona de
plecare, ci numai în poziţia aplecat.
Zona de alunecare va avea un unghi
de 60° în raport cu orizontală şi va
fi protejată cu protecţii laterale cu
inaltime de 20cm. Zona de iesire va
fi zona în care copilul iese din zona
de alunecare. Extremitatea zonei de
iesire va fi curbata în jos iar
marginea ei nu atinge solul,
aflandu-se la o înaltime de 20cm
deasupra solului. Este protejată cu
protecţii laterale cu înaltime de
20cm. Înaltimea de plecare a
toboganului va fi de 150cm
rezultînd astfel o înaltime de cădere
de 150cm. Suprafaţa
echipamentului, inclusiv suprafata
de siguranţă va fi de 10,91mp.
Livrarea și instalarea la fiecare
instituție în parte se face de
operator economic, din contul
operatorului economic.

37535200-9

5.00Bucată1.4 Conexiune tip pod mobil Conexiune tip pod mobil, destinat
cuplarii a 2 zone de aşteptare dintre
2 platforme. Va fi constituită din 13
traverse din lemn impregnat
prinautoclavare la înalta presiune,
dispuse în acelasi plan orizontal,
una dupa alta, sustinute de 2

37535200-9
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată1.4 Conexiune tip pod mobil frînghii orizontale care se străpung
la extremităţi şi care se fixeaza pe
traversele platformelor învecinate.
Pe lateral vor fi prevăzute protecţii
din plasă sustinute de 2 traverse
orizontale care leaga stalpii
corespunzători ai celor 2 platforme.
Dimensiuni: Lungime: 200cm,
latime: 108cm. Livrarea și
instalarea la fiecare instituție în
parte se face de operator economic,
din contul operatorului economic.

37535200-9

5.00Bucată1.5 Platformă mică și leagăn lemn cu 2 posturi
realizată din lemn impregnat prin autoclavare
la înalta presiune

Platformă mică şi leagăn lemn cu 2
posturi realizată din lemn impregnat
prin autoclavare la înaltă presiune
(1 buc), destinată copiilor cu vîrste
cuprinse între 3–15ani, destinată
unui numar maxim de 3 utilizatori.
Platforma va fi compusă din zona
de asteptare şi leagăn cu 2 posturi.
Zona de asteptare (podea) va fi
podită de scînduri fără fante între
ele cu dimensiunea totală de
109x90x4cm facînd imposibilă
blocarea piciorului sau gambei.
Stalpii din lemn (4 buc) vor avea
secţiunea patrată de 90x90mm şi
înaltimea de 2,55m cu marginile
prelucrate 12x45° fără muchii vii,
iar pentru a evita contactul
permanent cu solul se vor sprijini
pe suporţi metalici fixaţi solidar de
stîlp şi protejaţi anticoroziv,
încastrati în beton, astfel încat
partea inferioara a stîlpului va fi la
o distanţăa de cota naturala a
pamantului de 20mm. În acest fel sa
nu existe pericolul ca, din cauza
umezelii datorate zapezii sau apei
pluviale, lemnul să putrezească iar
structura de rezistenţă să slăbească.
Grinzile din lemn (2 buc) pentru
rigidizarea structurii vor avea
secţiune patrată de 90x90mm şi
lungimea de 90cm, iar marginile
vor fi prelucrate 12x45° şi nu vor
prezenta muchii vii. Zona de
asteptare va fi prevazută pe 1 latură
cu cîte 1 parapet format dintr-un
gard cu structură metalica, ulucute
şi mîini curente. Un parapet conţine
o structură de gard metalic protejat
anticoroziv şi fixat de stîlp prin
încastrare în zone frezate pe care se
vor aplica 6 ulucute din lemn cu
dimensiunea de 100x5x4cm cu
margini prelucrate fără a
prezentamuchii, la distanţe egale
între ele.  Pe partea interioara a
parapetului, atît în zona inferioară
cît şi în zona superioară a structurii
de gard metalic vor fi prevăzute 2
mîini curente din ulucute de
dimensiune 90x5x4cm ce vor
prezenta margini prelucrate fără a
prezenta muchii. Pe celelate laturi

37535200-9
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată1.5 Platformă mică și leagăn lemn cu 2 posturi
realizată din lemn impregnat prin autoclavare
la înalta presiune

ale zonei de asteptare va fi
prevazuta o structură de gard
metalic protejat anticoroziv şi fixat
de stîlp prin încastrare în zonele
frezate destinat cuplării diferitelor
echipamente (platforma de acces,
tobogane,conexiuni) de
zona de asteptare. Pe partea
interioară a structurii de gard
metalic, atît în zona inferioara cît şi
în zona superioară vor fi prevăzute
mîini curente din ulucuta de
dimensiune 90x5x4cm, cu margini
prelucrate fără a prezenta muchii.
Podeaua din lemn va fi montata
(situata) la 150cm de baza stalpului,
rezultînd astfel o înalţime de cădere
din zona de asteptare de 150cm. De
unul din stîlpii platformei va fi
ataşat un leagan cu 2 sezuturi.
Dimensiuni lungime:400,50cm,
latime:188,50cm şi înălţime:275cm.
Suprafaţa echipamentului, inclusiv
suprafata de siguranta va fi  de
40,35mp. Livrarea și instalarea la
fiecare instituție în parte se face de
operator economic, din contul
operatorului economic.

37535200-9

5.00Bucată1.6 Toboganul elicoidal Toboganul elicoidal, cuplat la zona
de asteptare va fi realizat din fibră
de sticlă şi reprezintă echipamentul
pe care copiii se lasă să alunece dea
lungul unei serpentine lungi de
310cm şi late de 60cm, marginita
de protectii laterale plasate în
lungul ei. Toboganul va prezenta 3
zone: zona de plecare, zona de
alunecare şi zona de ieşire. Zona de
plecare va fi protejată cu protecţii
laterale cu înaltime de minim 50cm
şi va reprezenta zona în care copilul
poate intra în poziţia de alunecare şi
se va afla în prelungirea zonei de
asteptare. În această zonă va fi
prevazută, în cadrul structurii de
gard metalic folosit la cuplare, o
bară de reţinere transversală ce nu
permite accesul în poziţie  verticală
a utilizatorului în zona de plecare ci
numai în poziţia aplecat. Zona de
alunecare va fi protejată cu protecţii
laterale cu inalţime de 30cm. Zona
de ieşire va fi zona în care copilul
iese din zona de alunecare.
Extremitatea zonei de ieşire va fi
curbată în jos iar marginea ei nu
atinge solul, aflandu-se la o
înalţime de 25cm deasupra solului.
Va fi protejată cu protecţii laterale
cu înaltime de 25cm. Înalţimea de
plecare a toboganului va fi de
150cm rezultînd astfel o înalţime de
cădere de 150cm. Suprafaţa
echipamentului, inclusiv suprafaţa
de siguranţă va fi de maxim 20,16
mp. Livrarea și instalarea la fiecare

37535200-9
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Specificarea tehnică deplină
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5.00Bucată1.6 Toboganul elicoidal instituție în parte se face de
operator economic, din contul
operatorului economic.

37535200-9

2 Balansoar pe arc cu figurină tigru
5.00Bucată2.1 Balansoar pe arc cu figurină tigru Date tehnice:Înălțimea maximă de

cădere – 50cm. Dimenisuni
(LxlxH)–170x27x90cm.
Dimensiuni suprafață de
siguranță–470x310cm.
Confecționat din elemente din lemn
profil pătrat impregant în masă cu
dimensiunea 9,5x9,5cm. Arcurile
vor fi confecționate din oțel
galvanizat și vopsit în câmp
electrostatic, figurinele vor fi
confecționate din foi de HDPE/HPL
și HDPE sandwich vopsite,
prevăzute cu mânere. Echipamentul
va fi fixat în beton la o adâncime de
50cm cu beton B-15. Livrarea și
instalarea la fiecare instituție în
parte se face de operator economic,
din contul operatorului economic.

37535200-9

3 Figurină pe arc motocicletă
5.00Bucată3.1 Figurină pe arc motocicletă Date tehnice: Înălțimea maximă de

cădere–40cm. Dimenisuni
(LxlxH)–157x27x105cm
Dimensiuni suprafață de
siguranță–7m2 Arcul va fi
confecționat din oțel galvanizat și
vopsit în câmp  electrostatic,
figurina va fi confecționată din foi
de HDPE/HPL și HDPE sandwich
vopsite, prevăzute cu mânere.
Echipamentul va fi fixat în beton la
o adâncime de 50cm cu beton B-15.
Livrarea și instalarea la fiecare
instituție în parte se face din contul
operatorului economic,

37535200-9

4 Panou interactiv cu 4 componente
5.00Bucată4.1 Panou interactiv cu 4 componente Compus din: 1.Băncuță 2.Tic-Tac-

Toe 3.Tablă-S 4.Labirint Date
tehnice: Dimenisuni (LxlxH) –
308x107x142cm Dimensiuni
suprafață de siguranță–60x38cm
Suprafața de lucru-în conformitate
cu PN-EN 1176 Elementele din
metal vor fi confecționate din oțel
galvanizat și vopsit în câmp
electrostatic, panourile vor fi
confecționate din foi de HDPE/HPL
și HDPE sandwich vopsite.
Echipamentul va fi fixat în beton la
o adâncime de 50cm cu beton B-15.
Livrarea și instalarea la fiecare
instituție în parte se face de
operator economic, din contul
operatorului economic.

37535200-9

5 Dale de cauciuc
15.00Bucată5.1 Dale de cauciuc Dale de cauciuc (Covor elastic din

cauciuc) folosită ca suprafaţă de
contact, la iesirile din tobogane şi
sub şezuturi leagane. Covorulelastic
din cauciuc în zonele descrise mai
sus va fi asezat prin

37535200-9
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15.00Bucată5.1 Dale de cauciuc turnare continuă nu prin plăci
îmbinate astfel: la ieşirile de pe
echipamentele de alunecare
(tobogane) va fi dispus covor
elastic din cauciuc cu dimensiunile
de 100x100x3cm, iar sub şezuturile
leagănelor va fi dispus covor elastic
din cauciuc cu dimensiunile de
100x50x3cm. Culoarea - grena.
Livrarea și instalarea la fiecare
instituție în parte se face de
operator economic, din contul
operatorului economic.

37535200-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Livrarea și instalarea timp de 30 zile din momentul înregistrării contractului.
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 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

Nu se cere Nu

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Da

9 Oferta Original Da
10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (se va indica)
Da

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Da

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual Nu se cere Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

15 Garanția pentru bunurile livrate și instalate,
inclusivdeservirea

Sub forma libera, pe propria raspundere, minim 3 ani Da

16 Specificații de preț  Conform formularului F4.2 - original Da
17 Specificații de tehnică Conform formularului F4.1 - original Da
18 Certificat de atribuire a contului bancar  Copie – eliberată de banca deținătoare de cont Da
19 Certificare de efectuare sistematică a plății

impozitelor,contribuțiilor
Copie - eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal
al RM)

Da

20 Garanția pentru ofertă Formularul garanției bancare, prezentată în modalitatea
prevăzută în F.3.2

Da

21 Schema de instalare a echipamentelor Schema de instalare a echipamentelor în corespundere
cu cerințele de securitate – în original – confirmat prin
semnătura și ștampila Participantului

Da

22 Descrierea tehnică a echipamentelor  Descrierea tehnică a fiecărui echipament cu
prezentarea desenelor color și a dimensiunilor –
confirmată cu semnătura și ștampila Participantului și
Producătorului

Da

23 Certificat de conformitate a echipamentelor  Copie - confirmat prin semnatura și ștampila
Participantului

Da

24 Autorizatie în domeniul dat Copie confirmata prin semnatura și ștampila
Participantului și Producatorului

Da

25 Nota  Mostră pentru echipamentele din lemn impregnat Da
26 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi

echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Original 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: DETS sect. CENTRU
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41
Tel.: dets_contracte@mail.ru(022) 27-10-22 ,  Fax: (022) 270260 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: OBOROC TATIANA, jurist

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun. Chișinău, str. Bulgară 41, et. 1, bir. 3.
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: 13.11.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41pe adresa:

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

13.11.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 83pe adresa:

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,
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fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: OBOROC TATIANA


