ANUNȚ DE PARTICIPARE
1. Denumirea autorităţii contractante: Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica
1. IDNO: 1006601003566
2. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț
3. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii
negociate) [indicaţi]_____________________________________________________________
4. Obiectul achiziției: Tehnica de uz gospodăresc
5. Cod CPV: 30000000-9
6. Data publicării anunțului de intenție: 27.12.2016
7. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _ Tehnicii de uz
gospodăresc
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor __Agentiei Natioale pentru Reglementare in Energetica_
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.
8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: _Buget Propriu__
9. Modalităţi de plată: 30 zile in baza facturii fiscale _
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea, următoarelor bunuri:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/l
ucrărilor solicitate

Unitate
a de
măsură

Cantitat
ea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Lotul 1 Tehnica de uz gospodaresc



Televizor

6
Buc

32324100-1

1











Diagonala ecran min. 43 inch.
Format de redare video, foto,
audio.
Rezolutie ecran pixeli 3840x2160
Ultra HD.
Smart TV.
Intrare USB 3.0.
Intrare HDMI.
Ethernet (LAN).
Funcție Wi-Fi.
Sunet stereo min. 2x10w.
Garanție min. 24 luni.



2

32324100-1

3

4

32324100-1

39711122-0

Televizor

Suport de perete
p/u TV

Frigider cu o
singura uşa

Buc

buc

buc

1

7

5












Mod de instalare: De perete.
Diagonala max., inch 55.
Înălţime, min. 449 mm.
Lăţime, min.205 mm.
Încărcătură max., 50 kg.





Clasa de eficienţă energetică A+.
Capacitate congelator min. 10 L.
Dimensiuni: Înălţime max. 850
mm.
Lăţime max. 490 mm.
Adâncime max. 500 mm.
Garanție min. 12 luni.








5

39711110-3

Frigider cu
congelator sus

buc

4





6

239711110-3

Fierbator de apa

buc

7

7

39721000-2

Cuptor cu
microunde

buc

5

8

39713000-3

Aspirator

buc

4

Diagonala ecran min. 43 inch.
Format de redare video, foto,
audio.
Rezolutie ecran pixeli 1920x1080
Full HD.
Intrare USB 2.0.
Intrare HDMI.
Garanție min.24 luni

Clasa de eficienţă energetică A+.
Capacitate totala min. 220 l.
Capacitate congelator min. 40 l.
Dimensiuni: Înălţime min.1400
mm. max.1600 mm.
Lăţime min. 500 mm. max. 600
mm.
Adâncime min 500mm. max. 600
mm.
Garanție min. 12 luni.







Capacitate min. 1,5 l. max. 2,5 l.
Material carcasă inox.
Filtru anti-calcar.
Oprire automată.
Putere maximă consumată
2400W. Garanție min. 12 luni.







Capacitate min. 25 l. max. 30 l.
Putere microunde min. 900 W.
Putere convecţie min. 2500 W.
Iluminare.
Garanție min. 12 luni.




Debit aer min. 45 l/s.
Capacitate recipient praf min. 15















9

32333000-6

Aparat foto DSLR

buc

2






10

42900000-5

Automat de cafea

buc

1

42900000-5

Prelungitor cu
protectie 5 m.

buc

10

12

42900000-5

Prelungitor cu

buc

10

Rezoluţie maximă 6000x4000 pix.
Rezoluţie video 1920x1080 pix.
Full HD.
Memorie SD, SDHC, SDXC.
Memori card min. 64 GB.
Baterie Li-Ion.
Bloc de alimentare permanent
Blitz, acoperire zoom 24-105mm.,
distanța de lucru 0,7-24,3m.,
alimentare 4 baterii/acumulatori
AA cu bloc de alimentare.
Obiectiv 18-55, interschimbabil.
Diagonala ecran min. 3 inch.
Format fișiere JPEG, RAW,
MOV.
Garanție min 12 luni.
Trepied universal cu cap
detașabil, reglaj vertical/orizontal
manual, înălțimea min. 1650mm.















Tip cafea boabe/măcinat.
Espresso.
Reglarea tariei.
Reglare dozaj cafea.
Prepararea simultană a două ceşti.
Indicator de funcţionare.
Oprire automată.
Indicator "Gata de lucru".
Râșniță de cafea incorporata.
Material carcasă plastic si inox.
Indicator nivel apă.
Presiune pompă min. 15 bar.
Garanție min. 12 luni.



Tensiune 220 V. contact cu
pământul.
Protecția împotriva
scurtcircuitelor.
Protecția împotriva încălzirii.
Indicator de funcţionare.
Cablu de racordare 5m.
Numărul de strecheri 5.


11

l.
Putere turbina min 500 W.
Greutate max 10 kg.
Furtun de aspirare min. 2,5 m
. Țeava de aspirare din metal.
Cablu de alimentare min. 8 m.
Garanție min. 12 luni.







Tensiune 220 V contact cu
pământul.



protectie 3 m.









●

13

32250000-0

●

Telefon Mobil

buc

1
●












14

32250000-0

Telefon Mobil

buc

1






Protecția împotriva
scurtcircuitelor.
Protecția împotriva încălzirii.
Indicator de funcţionare.
Cablu de racordare 3m.
Numărul de strecheri 5.
Android 7.1 (sau echivalent BB
K1)
Chipset: Qualcomm MSM8953
Snapdragon 625
CPU: Octa-come 2,0 Ghz
Cortex-A53
GPU: Adreno 506
Rețea: GSM, HSPA, LTE, 2G,
3G, 4G, GPRS, EDGE;
Display: 4,5 inch, 1080x1620
pix, IPS LCD, 16M colors;
Memorie: 32Gb; RAM 3 Gb,
slot microSD up to 256Gb;
Posibilități: Sensori (fingerprint,
accelerometru, gyro, proximity,
compas), mesaje (SMS, MMS,
email, IM, BBM), browser
(HTML5), Document redactor;
Baterie: convorbire min.15 ore;
QWERTY touch Keyboard
Garanţie min: 12 luni;
OS: iOS 11
Chipset: A11 Bionic
CPU: Hexa-core
Memory: min 128Gb, 3Gb RAM
Display 5,8 inch, 1125x2436
Camera: Dual 12 MP, f/1.8 &
f/2.4, OIS, quad-LED flash
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
GPS: A-GPS, GLONASS, BDS,
GALILEO
Sensori: Face ID, accelerometer,
gyro, proximity, compass,
barometer
Garantie min:12 luni.

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
a) Tipul contractului Vînzare-cumpărare
11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat: pînă la 20 de zile din
momentul semnarii contractului.
12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 24 luni
13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării
serviciilor: _mun.Chisinau, str.Columna 90 __

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziții
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: pretul cel mai
scazut
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică
17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se accepta_
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu sunt
19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ
următoarele:
Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta

Original

Da

2

Certificat de inregistrare a intreprinderii

Copia confirmata prin semnatura
si stampila participantului

Da

3

Date generale despre paricipant

Confirmata prin semnatura si
stampila participantului

Da

4

Certificat de atribuire a contului bancar

Eliberat de banaca detinatoare de
cont. Copie autentificata prin
semnatura si stampila
participantului.

Da

5

Ultimul Raport Financiar

Copie confirmata prin semnatura
si stampila participantului

Da

6

Licenta de activitate/ după caz Autorizație
de funcționare

Copie confirmata prin semnatura
si stampila participantului

Da

7

Lista fondatorilor

Copie confirmata prin semnatura
si stampila participantului

Da

8

Neimplicarea în practici frauduloase și de
corupere

Original. Declaraţie pe proprie
răspundere.

Da

9

Existența unui centru de deservire autorizat
sau un contract cu cu un centru respectiv

Da

10

Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18
al Legii privind achizițiile publice nr. 131
din 03.07.2015

Copia contractului sau
documentele ce certifică
disponibilitatea unui centru de
deservire a tehnicii.
Declaraţie pe proprie răspundere,
completată .

11

Specificația Tehnică

Original.

Da

12

Specificația de Preț

Original.

Da

13

Garanția Bancară

Da

14

Certificat de la IFS

Original. Scrisoare de garanție
bancară emisă de o bancă.
Copie confirmata prin semnatura
si stampila participantului

Da

Da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată
mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: _Agentia Nationala pentru Reglementare în Energetica__
b) Adresa: mun. Chisinau, str. Columna 90,bir.1
c) Tel: 069765994

d) Fax: 022 852 900
e) E-mail: lvadim@anre.md sau dbutnaru@anre.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Dorin Butnaru, Șef Secția General Administrativă
Setul de documente poate fi obținut 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).
Adițional
setul
de
documente
poate
http://anre.md/ro/content/achizi%C5%A3ii-publice

fi

obținut

on-line

la

adresa:

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune
cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind
achizițiile publice.
21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără
corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic,
sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem
dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- pînă la:
-

pe:

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al
procedurii negociate: - nu se aplica
c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Agenția Națională pentru
Reglementare în Eneregetică
mun. Chișinău, str. Columna 90, bir.1
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată
să asiste la deschiderea ofertelor.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile
24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: română
25. Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de:
- Garanție bancară
26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se
stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: 5%.
27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori
economici cărora li s-a atribuit contractul:
a) Nu se cere.
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția
Națională de Soluționare a Contestațiilor.
29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 250 000

Director:

T.Copaci __________________

L.Ș.

