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

nr. 18/02092 01.06.2018din

Denumirea autorităţii contractante: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Mobilier de birou.Obiectul achiziției:
39151000-5Cod 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.:  43  din  01.06.2018.
În scopul achiziţionării "Mobilier de birou."
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Masă de birou, Tip B (simplă)
50.00Bucată1.1 Masă de birou, Tip B (simplă)        Confecţionat din PAL

melaminat (similar cu EGGER de
culoare nuc 722), grosimea 18 mm.
Cant integral ABS de 2 mm
grosime la blat. faţada şi sertare şi
0,4 mm grosime în rest. Mînere şi
alte accesorii placate cu crom.
Dimensiuni generale: faţa mesei,
lungimea -1400 mm, lăţimea - 700
mm; înălţimea mesei - “56 mm. Pe
latura din dreaptă se conţine un
corp cu dimensiunile: lungimea -
600 mm. lăţimea - 400 mm, cu trei
sertare cîte 180 mm fiecare,
întăritura este pînă in podea. In
partea stîngă un suport pentru
plasarea blocului de sistem al
calculatorului. Masa conţine trecere
pentru cablu.

39151000-5

2 Masă pentru conferință
1.00Bucată2.1 Masă pentru conferință      Dimensiuni generale: lungimea-

6000 mm, lățimea-1200 mm.
39151000-5

3 Dulap pentru haine
40.00Bucată3.1 Dulap pentru haine        Confecţionat din PAL

melaminat (similar cu EGGER de
culoare nuc 722), grosimea 18 mm.
Cant integral ABS de 2 mm
grosime la faţada şi sertare şi 0.4
mm grosime în rest. Mînere si alte
accesorii placate cu crom.
Dimensiuni generale: lungimea-800
mm, lăţimea - 550 mm, înălţimea -
2000 mm. Două uşi, un
compartiment, în partea de sus, la
distanţa 300 mm - poliţa pentru
chipiu, etc. La distanţa 100 mm de
la poliţă - o bară pentru haine.

39151000-5

4 Dulap pentru cărţi
40.00Bucată4.1 Dulap pentru cărţi        Confecţionat din PAL

melaminat (similar cu EGGER de
culoare nuc 722), grosimea 18mm.
Cant integral ABS de 2mm grosime
la faţada şi uşi şi 0.4 mm în rest.

39151000-5



pag. 2

CantitateaUnitatea de
măsura

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

40.00Bucată4.1 Dulap pentru cărţi Prevăzut cu două compartimente:
Superior deschis - cu trei rafturi, la
o distanţă de 35 cm unul faţă de
altul; Inferior închis - două uşi, în
interior - două rafturi. Prevăzut cu
spate din pfl melaminat de 4 mm
grosime. Mînere şi alte accesorii
placate cu crom. Dimensiuni
generale: Lungimea-800 mm,
lăţimea - 400 mm, înălţimea - 2000
mm.

39151000-5

5 Scaun de vizitator
160.00Bucată5.1 Scaun de vizitator        Carcasa din metal, vopsit în

culoare neagră. Materialul tapiţeriei
- textil, de culoare neagră.
Capacitate de a stoca unul peste
altul. Dimensiuni LxAxÎ:
820x475x500. Greutate susţinută -
min 100 kg.

39151000-5

6 Masă de birou, Tip A (pentru conducători)
2.00Bucată6.1 Masă de birou, Tip A (pentru conducători)         Forma L cu suport mobil

pentru plasarea blocului de sistem
al calculatorului. Confecţionat din
PAL melaminat (similar cu EGGER
de culoare nuc 722), grosimea 18
mm. Cant integral ABS de 2 mm
grosime la blat, faţada, uşi şi sertare
şi 0.4 mm grosime în rest. Minere şi
alte accesorii placate cu crom.
Dimensiuni generale: masa are o
lăţime de 700 mm pe latura de 1600
mm (latura mare) şi respectiv 550
mm pe latura de 1200 mm (latura
mică), înălţimea mesei 800 mm
(montarea pe picioruşe de rezistenţă
înaltă - 8 buc.). Sub latura mare se
conţine un corp cu dimensiunile:
lungimea - 450 mm, lăţimea - 400
mm, cu trei sertare cîte 180 mm
fiecare, întăritura este pînă în
podea. Sub latura mică se conţine
un corp cu dimensiuni: lungimea -
450 mm, lăţimea - 300 mm, cu o
poliţă, uşiţa h=522 mm, întăritura
este pînă în podea. Masa va fi
prevăzută cu trecere pentru cablu.

39151000-5

7 Fotoliu de birou pe rotile (pentru
conducători)

2.00Bucată7.1 Fotoliu de birou pe rotile (pentru conducători)        Culoare: neagră. Tapiţerie:
piele eco. Cotiere: metalice
cromate, căptuşeală moale, tapiţată
cu piele eco. Picior: stea, metalic
cromat. Mecanism leagăn:
Multiblock cu fixare în 4 poziţii,
efect "Antishock". Reglare
înălţime: cu piston cu gaz. Greutate
admisibilă: 150 Kg. Roţi: plastic
finisate cu cauciuc. Dimensiuni
LxAxÎ: 67 x73 x114-120 cm.

39151000-5

8 Dulăpior pentru imprimantă
5.00Bucată8.1 Dulăpior pentru imprimantă          Confecționat din PAL

melaminat (similar cu EGGER de
culoare nuc 722), grosime 18 mm,
montat pe rotile cu frînă (4 buc.).
Dulăpior cu 2 uși și un raft pe
interior, prevăzut cu spate din pfl

39151000-5
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată8.1 Dulăpior pentru imprimantă melaminat de 4 mm grosime, cant
ABS 0,4 mm grosime. Dimensiuni
generale: lumgimea-600 mm,
lățimea-400 mm, înălțimea-700
mm.

39151000-5

9 Masă de reviste
1.00Bucată9.1 Masă de reviste Confecționat din PAL melaminat.

Forma: dreptunghiulara.
Dimensiuni: lățime - 800 mm,
adîncime: 550 mm. înălțime: 440
mm (conform schiței atașate la fila
,,Documente”).

39151000-5

10 Scaun DP Sylvia
20.00Bucată10.1 Scaun DP Sylvia       Caracteristici generale: tip -

scaun pentru vizitator, material
tapiterie: piele artificială, mterial
carcasa: metal-crom, baza: pe
skiuri, culoare: neagră (conform
schiței atașate la fila
,,Documente”).

39151000-5

11 Echipament pentru arhivă
1.00Bucată11.1 Echipament pentru arhivă Conform caracteristicii atașate la

fila  ,,Documente”.
39151000-5

12 Dulap pentru mape
6.00Bucată12.1 Dulap pentru mape  Confecţionat din PAL melaminat

(similar cu EGGER de culoare nuc
722), grosimea 18mm. Cant integral
ABS de 2mm grosime la faţada şi
uşi şi 0.4 mm în rest. Prevăzut cu
două compartimente:  cu patru
rafturi, la o distanţă egala unul faţă
de altul; cu două uşi. Prevăzut cu
spate din pfl melaminat de 4 mm
grosime. Mînere şi alte accesorii
placate cu crom. Dimensiuni
generale: Lungimea-1000 mm,
lăţimea - 800 mm, înălţimea - 2300
mm.

39151000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 45 zile calindaristice din momentul înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat.
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 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

ofertantul va avea minim 1 an de experiență în
livrarea/fabricarea bunurilor similare. Pentru
demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul
economic va completa formularul F3.3 și va prezenta
actele doveditoare (exemplu: copiile contratelor,
facturilor).

Da

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

5 Formularul informativ despre ofertant F3.3 original - confirmat prin semnătura și ștampila
participantului;

Da

6 Formularul ofertei F3.1 original - confirmat prin semnătura și ștampila
participantului;

Da

7 Garanţia pentru ofertă F3.2 original - confirmat prin semnătura și ștampila Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

participantului;
8 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

9 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

10 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

11 Certificat de efectuare regulată a
plăţiiimpozitelor,contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului;

Da

12 Certificat de conformitate sau alt certificat ceconfirmă
calitatea bunurilor oferite

copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

13 Specificaţii tehnice F4.1 original - confirmat prin semnătura și ștampila
participantului;

Da

14 Specificații de preț F4.2 original - confirmat prin semnătura și ștampila
participantului;

Da

15 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului  (F.3.4)

Da

16 Declaraţia privind situaţia personală a operatorului
economic conform formularului (F.3.5)

original - confirmat prin semnătura și ștampila
participantului;

Da

17 Autorizație de funcționare copie – eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

Da

18 Garanție pentru bunurile furnizate minim 24 luni pentru loturile 1-10 și 36 luni pentru
lotul 11.

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: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Tel.: logistica@igp.gov.md022868262 022868265 ,  Fax: 000000 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: GANDRABUR VIOREL, Șef al SAL al IGP

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. O.Goga, 33.
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: 21.06.2018 15:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 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

21.06.2018 15:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1pe 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
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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: GANDRABUR VIOREL


