ANUNȚ DE PARTICIPARE
1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
2. IDNO: 1006601003566
3. Tip procedură achiziție: achiziție publică de valoare mică
4. Obiectul achiziției: Achiziţionarea jaluzelelor interioare
5. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: nu este efectuată din alocații bugetare/bani publici
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor de transport aerian internațional de
pasageri.
Listă Servicii şi specificaţii tehnice:
Nr.
d/o

Denumire materiale solicitate

1. Jaluzele verticale

Unitatea de
Cantitatea
măsură
m2

89.0

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă
Lamele textile: 89mm; material
pentru lamele: material textil,
semi-opac, tratat antistatic,
ignifug
Modul de strangere a
jaluzelelor: Strângerea pe
ambele părți și comanda pe o
parte; Strângerea pe mijloc și
comanda pe una din părțile
laterale; Comanda și strângerea
pe aceeași parte (stânga –
dreapta); Comanda pe o parte și
strângerea pe cealaltă parte
Tipuri de sine: Dimensiuni
(înălțime/lățime) : 2,5 cm/4,5 cm;
Material : aluminiu
Contragreutăți și lănțisoare:
Albe cu lanțisor alb; Lănțisor
pentru acționare: plastic;
Material: plastic
Culori : vor fi prezentate
varietăți de culori din gama:
BEJ/MARON
Montajul jaluzelelor și
demontarea celor existente vor fi
incluse în prețul mp de jaluzea
verticală

2. Jaluzele rolete textile (zi-noapte)

m2

21

Material pentru rulouri: material
textil, semi-transparent, tratat
antistatic, ignifug
Jaluzele cu arc și ridicare
constantă, fără casetă
Modul de strangere a
jaluzelelor: Strangere: cu arc și
ridicare constantă
Culori : vor fi prezentate
varietăți de culori din gama:
BEJ/MARON
Montajul jaluzelelor și
demontarea celor existente vor fi
incluse în prețul mp de jaluzea
verticală

3. Jaluzele rolete textile

m2

10

Material pentru rulouri: material
textil, semi-transparent, tratat
antistatic, ignifug
Jaluzele cu arc și ridicare
constantă, fără casetă
Modul de strangere a
jaluzelelor: Strangere: cu arc și
ridicare constantă
Culori : vor fi prezentate
varietăți de culori din gama:
BEJ/MARON
Montajul jaluzelelor și
demontarea celor existente vor fi
incluse în prețul mp de jaluzea
verticală

Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
Denumirea documentului/cerinţelor
1 Certificat de înregistrare a Întreprinderii
2

Licenţa de activitate

3

Extras din Registrul de Stat al persoanelor
juridice

Cerinţe suplimentare
Copie confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului
Copie confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului
Copie confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului

Obl.
DA

Pregătirea ofertelor
1
2
3
4
5
6

Oferte alternative:
Garanţia pentru ofertă:
Termenul de
livrare/prestare/executare:
Metoda şi condiţiile de plată vor fi:
Perioada valabilităţii ofertei va fi de:
Ofertele în valută străină:

Nu vor fi
Pe parcursul lunii decembrie 2016
După prestarea serviciilor şi prezentarea facturii fiscale
30 zile
Nu se acceptă

DA
DA

Depunerea şi deschiderea ofertelor
1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie
suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri achiziţionarea
jaluzelelor interioare
Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru
Reglementare în energetică
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova,
mun. Chişinău, str. Columna, 90

2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii
contractante/organizatorului procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.
Columna, 90
Tel: 022 852 944
Fax: 022 852 900
E-mail: vvaratic@anre.md
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 22.12.2016, 10:00
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.
Columna, 90
Tel: 022 852 944
Data, Ora: 22.12.2016, 13:00

3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:

Evaluarea şi compararea ofertelor
1

2
3

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute
vor fi convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă va
fi:
Modalitatea de efectuare a evaluării:
Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Leu MD
BNM
22.12.2016
Cel mai mic preţ pe poziţii
Nu sunt

Adjudecarea contractului
1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:
2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):
3 Garanţia de bună execuţie a contractului:
4 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

Conducătorul grupului de lucru:
Ghenadie PÂRȚU ________________________________

Cel mai mic preţ
0.00%

3 zile

