ANUNȚ DE PARTICIPARE
1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Naționala pentru Reglementare in
Energetica

1. IDNO: 1006601003566
2. Tip procedură achiziție: Licitație publica 86/17
3. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii
negociate) [indicaţi]_____________________________________________________________
4. Obiectul achiziției: Mobila de birou
5. Cod CPV: 39113000-7, 39000000-2
6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării _mobilei de birou_
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor __Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica_
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.
7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: _Buget Propriu__
8. 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, executarea 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

1

2

39000000-2

Masa cu anexa si
comoda

39000000-2

Dulap mape

Buc

5

Buc

4

Masa 2000x800x750mm cu comoda fixa
1050x400x750mm cu trei sertare cu mecanism cu
inchidere lenta cu sistem PUSH si o masa pentru
vizitatori 1000x800x750mm sustinuta de un picior
nikelat h=720mm. Masa se realizeaza din PAL
melaminat gr.36 mm de doua culori H1129ST15 si
W980 prelucrat cu ABS 2/44mm. Mobilierul are
picioare minimum h30 mm.. Masa este dotata cu
suport pentru claviatura, capac fire, suport procesor
pe rotile, toate din PAL gr.18mm cu ABS 2mm.
Dulap 2530x600x2100mm realizat corpul din PAL
melaminat gr.18mm H1129ST15 prelucrat cu ABS

2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm
H1129ST15 incleiat cu ABS 2/22mm. Dulapul este
cu sectie pentru mape cu patru usi pline si doua
sectii amplasate prin parti pentru mape cu rafturi cu
patru usi dintre care doua din sticla tonata - mata in
profil aluminiu in partea de sus si doua usi pline in
partea de jos cu polita mediana. Mobilierul se
aseaza pe soclu de h=100mm si picioare minimum
h30 mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta.
Minere US15-0128-G0007.

39000000-2

3

Dulap haine/mape

Buc

Masa cu comoda

5

5

39000000-2

4

Buc

Dulap mape/haine

39000000-2

5

Masa cu anexa si
comoda

5

buc

1

Dulap 2600x500x2250mm realizat corpul din PAL
melaminat gr.18mm H1129ST15 prelucrat cu ABS
2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm W980
incleiat
cu
ABS
2/22mm.
Dulapul
1410x500x2250mm este cu sectie pentru mape din
cinci rafturi si sectie pentru haine cu o polita sus si
bara pentru haine. Usile dulapului glisante, unde se
foloseste mecanismul de glusare Top LINE 100. De
dulap haine sunt in partea de sus suspendate pe
perete dulap cu doua sectii 1190x300x233mm si
doua usi pline cu deschidere in sus cu sistem gaz
destinat pentru mape si un partea de jos, din nou,
atirnat pe perete dulap 1190x500x433mm cu doua
usi pline cu deschidere obisnuita. Intre aceste doua
dulapuri suspendate se afla o plita de gr.36mm
prinsa de perete destinata pentru decor
900x300x36mm Mobilierul urmează să fie fixat pe
soclu de h=100mm si picioare minimum h30 mm.
Balamalele sunt cu inchidere lenta. Minere US150128-G0007.
Masa 1630x700x750mm cu comoda fixa
1200x350x750mm cu polita deschisa pentru mape
Masa se realizeaza din PAL melaminat gr.36 mm
de doua culori H3331ST10 si AGT 601 HG
WHITE prelucrat cu ABS 2/44mm. Mobilierul are
picioare minimum h30 mm. Masa este dotata cu
suport pentru claviatura, capac fire, suport procesor
pe rotile, toate din PAL gr.18mm cu ABS 2mm.
Dulap 1600x500x2100mm realizat corpul din PAL
melaminat gr.18mm H3331ST10 prelucrat cu ABS
2mm. si fasada este din AGT 601 HG WHITE
incleiat cu ABS 2mm. Dulapul 800x500x2100mm
este cu sectie pentru haine cu polita pentru caciuli,
bara pentru haine si polita pentru incaltaminte si
dulap pentru mape 800x500x2100mm cu polite
deschise in partea de sus si doua usi pline in partea
de jos. Mobilierul se aseaza pe soclu de h=100mm
si picioare minimum h30 mm reglabile pentru a
evita deteriorarea din cauza apei. Balamalele sunt
cu inchidere lenta. Minere US15-0128-G0007.

Masa 1400x700x750mm cu masa pentru vizitatori
1000x800x750mm sustinuta de un picior nikelat
h=720mm. Masa se realizeaza din PAL melaminat
gr.36 mm de doua culori H3331ST10 si H1129
ST15 prelucrat cu ABS 2/44mm. Mobilierul are
picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita

deteriorarea din cauza apei. Masa este dotata cu
suport pentru claviatura, capac fire, suport procesor
pe rotile, toate din PAL gr.18mm cu ABS 2mm.

Dulap 2500x600x2100mm realizat corpul din PAL
melaminat gr.18mm H1129ST15 prelucrat cu ABS
2mm. si fasada este din PAL gr.18 mm H3331ST10
incleiat cu ABS 2mm. Dulapul din centru este cu
sectie pentru mape fara usi si doua sectii amplasate
prin parti pentru mape cu rafturi cu patru usi pline.
Mobilierul se aseaza pe soclu de h=100mm si
picioare minimum h30 mm. Balamalele sunt cu
inchidere lenta. Minere US15-0128-G0007.

Dulap mape

Masa 1855x700x750mm cu comoda fixa
1200x450x750mm cu polite pentru mape cu patru
usi. Masa se realizeaza din PAL melaminat gr.36
mm de doua culori H3331ST10 si AGT 601 HG
WHITE prelucrat cu ABS 2/44mm. Mobilierul are
picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita
deteriorarea din cauza apei. Masa este dotata cu
suport pentru claviatura, capac fire, suport procesor
pe rotile, toate din PAL gr.18mm cu ABS 2mm.

Masa cu comoda

39000000-2

6

Buc

1

Dulap mape/haine

Dulap 1600x500x2100mm realizat corpul din PAL
melaminat gr.18mm H3331ST10 prelucrat cu ABS
2mm. si fasada este din AGT 601 HG WHITE
incleiat cu ABS 2mm. Dulapul 800x500x2100mm
este cu sectie pentru haine cu polita pentru caciuli,
bara pentru haine si polita pentru incaltaminte si
dulap pentru mape 800x500x2100mm cu polite
deschise in partea de sus si doua usi pline in partea
de jos. Mobilierul se aseaza pe soclu de h=100mm
si picioare minimum h30 mm. Balamalele sunt cu
inchidere lenta. Minere US15-0128-G0007.

Masa 1000x700x750mm cu doua comozi fixe
1000x320x750mm cu polite pentru mape cu trei
usi pline fiecare. Masa se realizeaza din PAL
melaminat gr.36 mm H3331ST10 prelucrat cu
ABS 2/44mm. Mobilierul are picioare minimum
h30 mm. Masa este dotata cu suport pentru
claviatura, capac fire, suport procesor pe rotile,
toate din PAL gr.18mm cu ABS 2mm.

Masa cu doua comozi

39000000-2

7

Buc

Dulap mape/haine

1

Dulap 1360x500x2100mm realizat corpul din PAL
melaminat gr.18mm H3331ST10 prelucrat cu ABS
2mm. si fasada este din H3331ST10 incleiat cu
ABS 2mm. Dulapul este cu sectie pentru haine cu
polita pentru caciuli, bara pentru haine si polita
pentru incaltaminte si sectie cu polite deschise la
mijloc in partea de sus cu usa plina si o usa pline in
partea de jos cu polita mediana. Mobilierul se
aseaza pe soclu de h=100mm si picioare minimum
h30 mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta.
Minere US15-0128-G0007.

Masa cu comoda

33

Masa 1500x700x800mm cu o comoda fixa
750x350x800mm cu polite pentru mape si doua
usi pline. Masa se realizeaza din PAL melaminat
gr.36 mm H3331ST10 si AGT 601 HG WHITE
prelucrat cu ABS 2/44mm. Mobilierul are picioare
minimum h30 mm reglabile pentru a evita
deteriorarea din cauza apei. Masa este dotata cu
suport pentru claviatura, capac fire, suport procesor
pe rotile, toate din PAL gr.18mm cu ABS 2mm.

1

Dulap 2300x500x2100mm realizat corpul din PAL
melaminat gr.18mm H3331ST10 prelucrat cu ABS
2mm. si fasada este din AGT 601 HG WHITE
incleiat cu ABS 2mm. Dulapul este cu sectie pentru
haine cu o usa plina si doua sectii cu rafturi cu
doua usi pline in partea de jos cu polita mediana.
Mobilierul se aseaza pe soclu de h=100mm si
picioare minimum h30 mm. Balamalele sunt cu
inchidere lenta. Minere US15-0128-G0007.

39000000-2

8

Buc

Dulap mape/haine

Masa

2

Comoda

2

39000000-2

9

Buc

Dulap mape

1

39000000-2

10

Masa sedinte

Buc

1

Masa 1855x700x800mm Masa se realizeaza din
PAL melaminat gr.36 mm H3331ST10 si prelucrat
cu ABS 2/44mm. Mobilierul are picioare minimum
h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din
cauza apei. Masa este dotata cu suport pentru
claviatura, capac fire, suport procesor pe rotile,
toate din PAL gr.18mm cu ABS 2mm.
Comoda 1200x350x800mm se realizeaza din AGT
601 HG WHITING prelucrat cu ABS 2/44mm.
Este dotata cu polita pentru mape si patru usi pline.
Mobilierul se aseaza pe soclu de h=100mm si
picioare minimum h30 mm reglabile pentru a evita
1deteriorarea din cauza apei. Balamalele sunt cu
inchidere lenta. Minere US15-0128-G0007.
Dulap 1900x400x2100mm realizat corpul din PAL
melaminat gr.18mm H3331ST10 prelucrat cu ABS
2mm. si fasada este din AGT 601 HG WHITE
incleiat cu ABS 2mm. Dulapul este cu doua sectii
cu rafturi deschise la mijloc fiecare sectie si cu
doua usi pline in partea de sus si cu doua usi pline
in partea de jos cu polita mediana. Mobilierul se
aseaza pe soclu de h=100mm si picioare minimum
h30 mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta.
Minere US15-0128-G0007.

Masa 3500x1600x800mm Masa se realizeaza in
totalitate din PAL melaminat gr.36 mm
H1129ST15
prelucrat cu ABS 2/44mm.
Mobilierul are picioare minimum h30 mm reglabile
pentru a evita deteriorarea din cauza apei.

Comoda

39000000-2

11

Masa cu comoda

1

Buc

2

1

Comoda

Comoda 2000x350x680mm
se realizeaza din
H3331ST10 prelucrat cu ABS 2/44mm. Este dotata
cu polita pentru mape si cinci usi pline. Mobilierul
se aseaza pe soclu de h=100mm si picioare
minimum h30 mm. Balamalele sunt cu inchidere
lenta. Minere US15-0128-G0007.

Masa 1500x700x800mm cu o comoda fixa
750x350x800mm cu polite pentru mape si doua
usi pline. Masa se realizeaza din PAL melaminat
gr.36 mm H3331ST10 si AGT 601 HG WHITE
prelucrat cu ABS 2/44mm. Mobilierul are picioare
minimum h30 mm.
Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac
fire, suport procesor pe rotile, toate din PAL
gr.18mm cu ABS 2mm.
Comoda 1000x320x660mm se realizeaza din PAL
melaminat gr.36 H1129ST15 prelucrat cu ABS
2/44mm. Este dotata cu polita pentru mape si trei
usi pline. Mobilierul se aseaza pe soclu de
h=100mm si picioare minimum h30 mm reglabile
pentru a evita deteriorarea din cauza apei.
Balamalele sunt cu inchidere lenta. Minere US150128-G0007.

39000000-2

12

Buc
Stelaj arhiva

Masa receptie arhiva

39000000-2

13

39000000-2

14

Masa receptie

Comoda cu polite
pentru carti

Buc

Buc

1

Stelaj 3684x400x2100mm realizat din PAL
melaminat gr.18mm H1129ST15 prelucrat cu ABS
2mm. Selajul este dotat cu sapte sectii sectie pentru
mape, unite intre ele. Mobilierul se aseaza pe soclu
de h=100mm si picioare minimum h30 mm

1

Receptie 1306x500x974mm realizat din PAL
melaminat gr.36mm H1129ST15 prelucrat cu ABS
2mm. Receptia este dotata cu bariera si usa care
permite trecerea, miner si incuietoare. Mobilierul
se intareste in podea si perete pentru a fi fix.

2

1

Receptie 2000x1300x1000mm cu doua comozi
lateral fixe 350x660x550mm cu polite . Receptia
se realizeaza din PAL melaminat gr.36 mm
H1129ST15 si AGT 601 HG WHITE prelucrat cu
ABS 2/44mm. Mobilierul are picioare minimum
h30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din
cauza apei. Este dotata cu suport pentru claviatura,
capac fire, suport procesor pe rotile, toate din PAL
gr.18mm cu ABS 2mm.
Comoda 3000x420x620mm
se realizeaza din
H1129ST15 prelucrat cu ABS 2/44mm. Comoda
este dotata cu patru sectii unite intre ele si doua usi
pline cu polita mediana. deasupra comozii sunt
montate pe perete doua polite 2700x250x36mm
Mobilierul se aseaza pe soclu de h=100mm si
picioare minimum h30 mm. Balamalele sunt cu
inchidere lenta. Minere US15-0128-G0007.

Dulap mape

1

Polite semicerc

39000000-2

15

Bucatarie

1

Buc

1

Dulap 2371x500x2100mm realizat corpul din PAL
melaminat gr.18mm H1129ST15 prelucrat cu ABS
2mm. Dulapul este cu cinci sectii cu rafturi
deschise la mijloc fiecare sectie si cu o usa din
sticla tonata - mata in profil aluminiu in partea de
sus si cu o usa plina in partea de jos cu polita
mediana, unde se prind sectiile intre ele. Mobilierul
se aseaza pe soclu de h=100mm si picioare
minimum h30 mm reglabile pentru a evita
deteriorarea din cauza apei. Balamalele sunt cu
inchidere lenta. Minere US15-0128-G0007.
Polite 500x500x2100mm realizate din PAL
melaminat gr.36mm H1129ST15 prelucrat cu ABS
2/44mm. Sectie cu cinci rafturi deschise, se aseaza
pe soclu de h=100mm si picioare minimum h30
mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza
apei. Se prinde de perete.
Bucatarie 4000x600x2270mm realizat corpul si
fasada din PAL melaminat gr.18mm H3331ST10
prelucrat cu ABS 2/22mm. Bucataria este formata
din sectii pe nivelul de sus si pe cel de jos, cu penal
cu usa plina jos si sus si la mijloc loc pentru
tehnica incororata - microunda si sectie cu doua usi
pline, destinata pentru chiuveta cu picurator si
baterie. Nivelul de sus este dotat cu trei sectii cu
trei polite si doua usi pline, iar cel de la nivelul de
jos - doua sectii cu doua sertare cu mecanism cu
inchidere lenta, o sectie cu mecanism coofingagents
si o sectie cu usa si polita mediana. Tabliera la
bucatarie este de grosimea 38mm F104. cu altatina
din aluminiu si soclu din aluminiu. Mobilierul se
aseaza pe soclu de h=100mm. Balamalele sunt cu
inchidere lenta.
Minere U-008/RE10-0320G70400GT

Lotul II
Scaun ergonomic executat cu fața și spătarul din
piele, culoare bej, baza de forma “stea” cu roti ,

1

39113000-7

Scaun
directorial+2
scaune pentru
vizitatori

Set

5

baza| și brațele din oțel cromat, brațele acoperite cu
piele. Cilindru pneumatic de ridicare/coborîre și
mecanism de balans.
Dimensiuni:

Diametru bază: 60-68 cm

lățime spătar: 50-55 cm

lățime: 60-65 cm

adîncime șezut: 49-58 cm

înălțime min. șezut: 40-49 cm

înălțime max. șezut: 50-58 cm
înălțime totală: max. 135 cm

Scaun cu ramă metalică executată din oțel

cromat, șezut și spătar tapițat cu piele
artificiala de culoare bej (identic cu culoarea
scaunului directorial), bratele din otel cromat
cu acoperire din piele artificiala
Dimensiuni:
 Diametru baza 48-50 cm
 adîncimea scaunului –53-55
cm
 înălțime șezut - 46-48 cm
înălțimea maximă – 90 cm

2

3

4

39113000-7

39113000-7

39113000-7

Scaun pentru
personal

Scaune pentru sala de
sedință

Scaun pentru vizitatori

buc

buc

buc

35

Bază – stea cu roți, cu mecanism de
înclinare, rotire, reglare pe înălțime,
carcas metalic, tapițat cu piele artificiala
de culoare neagra.
Dimensiuni:
 diametru bază: 60-70 cm
 lățime spătar: 50-60 cm
 lățime: 60-65 cm
 adîncime șezut: 55-60 cm
 înălțime min. șezut – 4555 cm
 înălțime max. șezut – 5565 cm
înălțime totală: max. 103-113cm

15

Bază – stea cu roți, cu mecanism de înclinare,
rotire, reglare pe înălțime, fixarea șezut și spatar în
4 poziții, cotiere acoperite cu piele artificiala,
carcas metalic, tapițat cu piele artificiala de culoare
bleu.
Dimensiuni:

diametru bază: 63-68 cm

lățime spătar: 50-60 cm

lățime: 60-65 cm

adîncime șezut: 55-60 cm

înălțime min. șezut – 45-55 cm

înălțime max. șezut – 55-65 cm
înălțime totală: max. 119-129cm

100

Scaun cu ramă metalică executată din
țeavă metalică ovală neagră cu 4 picioare,
șezut și spătar tapițat cu piele ecologică,
culoare neagră.
Dimensiuni:
 diametru baza :43-50
cm
 înălțime șezut - 46-48 cm
înălțimea maximă – 81 cm

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
a) Tipul contractului Vînzare-cumpărare

10. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):
__45 zile din momentul semnarii contractului __
11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 48 luni
12. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:
_mun.Chisinau, str.Columna 90 __
13. Modalitatea de efectuare a evaluării:pe loturi
14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: pretul cel mai scazut
15. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico economic, precum şi ponderile lor:16. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se accepta_
17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 18. 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 oparicipant

Da

4

Certificat de atribuire a contului bancar Eliberat de banaca detinatoare
de cont. Copie autentificata
prin semnatura si stampila
participantului.

5

Certificat de conformitate pentru
materialele utilizate la confectionarea
mobilierului

Eliberat de organismul national Da
de verificare a conformitatii
produselor in Republica
Moldova (pentru produsele
executate în Republica
Moldova)

6

Ultimul Raport Financiar

Copie confirmata prin
semnatura si stampila
participantului

Da

7

Licenta

Copie confirmata prin
semnatura si stampila
participantului

Da

8

Lista fondatorilor

Copie confirmata prin

Da

Confirmata prin semnatura si
stampila participantului

Da

semnatura si stampila
participantului
19. 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 in Energetica__
b) Adresa: __mun. Chisinau, str. Columna 90,bir.217_
c) Tel: _022 852 950
d) Fax: 022 852900
e) E-mail: vvaratic@anre.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Novacova Zinaida, consultant principal Direcția
Juridică și Protecția Consumatorilor
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.
20. 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: 10:00

-

pe: 21.03.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al
procedurii negociate: c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică
mun. Chișinău, str. Columna 90, bir.217
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să
asiste la deschiderea ofertelor.
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: română
24. Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de:
-

Garanție bancară sau
Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă
la procedura de achiziție nr.__86/17 din __21.03.2017”, conform următoarelor detalii:
(a) beneficiarul plăţii Ageția Națională pentru Reglementare în Energetică
(b) datele bancare BC ”Moldova-Agroindbank” SA fil.7 Chișinău
(c) codul fiscal 1006601003566
(d) contul de decontare IBAN: MD66AG000000022511516118;
(f) contul bancar AGRNMD2X 415
25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte
procentual din preţul contractului adjudecat]: 5%.
26. 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.
27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția
Națională de Soluționare a Contestațiilor.
28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: _2177 mii

Conducătorul grupului de lucru: _I. ONICA__________________

L.Ș.

