
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
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.:  44  din  12.06.2015.
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:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Dulap metalic
10.00Bucată1.1 Dulap metalic Dimensiuni: 1200*500*1800,

grosimea metalului - 0,2mm ,
vopsit în culoare gri cu vopsea
polimerică. (anexa 1)

39122100-4

2 Masă de bucătărie cu 4 scaune
4.00Set2.1 Masă de bucătărie cu 4 scaune Dimensiuni masă:

1200*800*750(h) PAL melaminat
cu grosimea de 18 mm (culoarea
cireș) -  suprafața mesei prelucrată
cu cant abs 22/2,  cu carcas metalic.
Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103
cm, din inox cu șezutul capitonat cu
piele artificială (de culoare neagră)
(anexa 2)

39121200-8

3 Mobilă de bucătărie
2.00Set3.1 Mobilă de bucătărie Dimensiuni mobilă : Lungime:

3000 m.Inălțime : 850/600 mm.
Adîncime: 600/300 mm. Corpurile
inferioare de la stînga la dreapta:
800/800/800/600 mm. Corpuri
suspendate de la stînga la dreapta:
800/800/800/600mm. Finisaje
mobilier: Mdf culoarea cireș.
Mînere: Aluminiu satin. Canturi
mobila: ABS. Blat termorezistent:
Niagara. Materiale folosite pentru
mobila: PAL melaminat de grosime
18 mm. Glisiere sertare cu bile.
Balamale Samet.  Culoarea  cireș.
Lavoarul (spălătorul) din inox în
complect cu robinet și sifon ( spatiu
pentru lavoar nu este preconizat).
Notă: asamblarea mobilierului la
locul solicitat (Dr ESt, DR SUd,
SPF Volentiri, SPF Tudora). (anexa
3)

39141400-6

4 Hotă
1.00Bucată4.1 Hotă inox,600x500x130, număr motoare-

2, număr viteze-3 (anexa 4)
39141500-7

5 Scaun ergonomic de oficiu
50.00Bucată5.1 Scaun ergonomic de oficiu spătarul din material cu aerisire,

brațele din masă plastică, cu
cilindru pneumatic de
ridicare/coborîre. De culoare

39112000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată5.1 Scaun ergonomic de oficiu neagră.  (anexa 5)39112000-0
6 Scaun

100.00Bucată6.1 Scaun Scaun cu ramă metalică executată
din țeavă ovală, șezut și spătar
tapitat cu stofă de culoare neagră.
Dimensiuni: șezut -42/54cm,
înălțime șezut-47cm, înălțime
spătar-35cm (anexa 6)

39112000-0

7 Fotoliu pentru conducător
12.00Bucată7.1 Fotoliu pentru conducător Ergonomic, executat cu față și

spătarul din piele artificială, brațele
din piele, cu cilindru pneumatic de
ridicare/coborîre. De culoare
neagră. (anexa 7)

39112000-0

8 Fotoliu
9.00Bucată8.1 Fotoliu anexa 839112000-0

9 Pat
20.00Bucată9.1 Pat Dimisiuni: 1900*800*400(h). PAL

melaminat de grosime 18 mm,
culoarea cireș,cantul abs 22/0.5mm
negru, carcasul metalic.
(anexa  6). Notă: asamblarea
mobilierului la locul solicitat (Dr
ESt, DR SUd, SPF Volentiri, SPF
Tudora).     ( anexa 9)

39511100-8

10 Noptieră (pentru pat)
30.00Bucată10.1 Noptieră (pentru pat) Dimensiuni: H=800 mm, Latime

500mm, Adancime 450mm, un
sertar prevăzut cu lacăt, loc pentru
reviste, dulapior cu 2
compartimente. PAL melaminat de
grosime 18 mm, culoarea
cireș,cantul abs 22/0.5mm negrui.
Picioare metalice.  (anexa 10)

39143123-4

11 Antreu cu oglindă
4.00Bucată11.1 Antreu cu oglindă Dimensiuni: 2000*1600 (h). 1 raft

pentru chipiuri (cu lățimea de
250mm),  8 cuiere  mari sus, 8
cuiere mici la mijloc. Oglinda:
1600mm*400mm. Pal melaminat
de grosimea 18mm – culoarea cireș,
cant abs 22/0.5 mm - negru. (anexa
11)

39122100-4

12 Set mobilier (pentru reținuți)
2.00Set12.1 Set mobilier (pentru reținuți) Dimensiuni pat:

1900*800*1700(h). Dimensiuni
masă: 900*500*720(h). Dimensiuni
taburetă: 390x390mm, H-470mm.
Carcasul metalic, vopsit în culoare
gri cu vopsea polimerică și PAL
melaminat de grosime 18mm
(culoarea cireș), cantul abs 22/
0.5mm  negru.  (anexa 8) Notă:
asamblarea mobilierului la locul
solicitat (Dr ESt, DR SUd, SPF
Volentiri, SPF Tudora).  (anexa 12)

39511100-8

13 Oglindă (pt baie)
6.00Bucată13.1 Oglindă Dimensiuni: 500*800(h), cu

elemente de fixare pe perete (anexa
13)

39299300-7

14 Saltea
20.00Bucată14.1 Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h).39143112-4

15 Rastel p/u arme
5.00Bucată15.1 Rastel p/u arme Dimensiuni: înălțimea 2230mm,

lățimea 1220mm, adîncimea parții
39122100-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată15.1 Rastel p/u arme de jos 550mm. Rastelul are o formă
piramidală. Carcas metalic vopsit
cu vopsea polimerică de culoare gri,
având un carcas din PAL
melaminat de grosimea 18mm –
culoare gri, cant abs 22/0.5mm –
gri. Vitrina pentru – minim 11
arme, partea de jos – 12 rafturi,  11
clipse pentru  susținerea țevei armei
și  11 suporturi pentru patul
armei,11 clipse pentru baionetă
pumnal.    Rastel pentru arme
închidere tip roletă. (anexa 14)

39122100-4

16 Masă pentru tenis
1.00Bucată16.1 Masă pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760 (h).

(anexa 15)
37461500-2

17 Masă de birou cu noptieră
15.00Set17.1 Masă de birou cu noptieră Masă de birou pentru computer, cu

poliță pentru tastatură. Produs
realizat din Pal melaminat 18mm -
culoarea cireș, suprafața mesei
prelucrată cu cant abs 22/2.
Dimensiuni 1300*800*750(h).
Noptiera cu rotile: cu 3 sertare-unul
prevazut cu lacăt. Pal melaminat
18mm. Culoarea cireș. Dimensiuni
450*500*500cm. (anexa 16)

39121200-8

18 Ansamblu birou pentru conducător
5.00Set18.1 Dulap Dimensiuni mobilă: Lungime:

2400m. Inălțime: 2000 mm.
Adîncime: 500mm. Corpurile
inferioare de la stînga la dreapta:
Lungime: 800/800/800 mm cel din
centru deschis cele două din parți
cu vitrine din sticla partea de sus.
Materiale: PAL melaminat de
grosimea 18 mm culoarea cireș,
cantul abs 22/0.5mm negru.  Notă:
asamblarea mobilierului la locul
solicitat (Dr ESt, DR SUd, SPF
Volentiri, SPF Tudora). (Anexa 17)

39122100-4

6.00Set18.2 Masă Masa este compusă din 3 piese:
birou central, extensie birou central,
noptiera cu rotile. Dimisiuni birou
central: 1500*850*750(h), Extensie
birou: 1100*600*732(h), noptiera
dimensiuni 450*500*500, cu trei
sertare-unul prevazut cu lacăt.
Materiale: PAL melaminat de
grosime 18 mm, culoarea cireș,
cantul abs 22/0.5mm negru. Notă:
asamblarea mobilierului la locul
solicitat (Dr ESt, DR SUd, SPF
Volentiri, SPF Tudora). (Anexa 17)

39121200-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 20.08.15.
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

Nu se cere Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

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 Formular informativ despre ofertant (F3.3) original Da
6 Garanţia pentru ofertă transfer la contul autorității sau scrisoare bancară

(conform F3.2)
Da

7 Certificat de înregistrare a întreprinderii sau decizie de
înregistrare

copie - confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

8 Certificat de atribuire a contului bancar (eliberat de
banca deţinătoare de cont)

copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

9 Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public
(eliberat de Inspectoratul Fiscal)

original. Da

10 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere (F3.4)

original Da

11 Extrasul din registrul persoanelor juridice copia - confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

12 Formularul ofertei F 3.1 original Da
13 Specificația de tehnică și de preț F 4.3 original Da
14 Autorizația de funcționare copie – confirmată prin semnătura şi ştampila

Participantului.
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: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19

Tel.: achizitii@border.gov.md0-22-259-627     0-22-
259-679 ,  Fax: 022264507 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBOTARI TAISIA, Șef Serviciu achiziții

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: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601000196

440115101015210Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: 3359502

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: 29.06.2015 10:00
mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.310pe 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

29.06.2015 10:00la:
mun.Chișinău, str.Petricani 19pe adresa:

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

Garanție bancară
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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: AFTENIUC ARCADIE


