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

nr. 17/02044 30.06.2017din

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Educației
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Mobilier pentru dotarea Centrului de Excelență în Industria UșoarăObiectul achiziției:
39100000-3Cod 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.:  52  din  30.06.2017.
În scopul achiziţionării "Mobilier pentru dotarea Centrului de Excelență în Industria Ușoară"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 mese, dulapuri, birouri
1.00Bucată1.1 Dulap 600x400x2000 mm Dulap 600x400x2000 mm

Culoarea dulapului – stejar deschis.
Culoarea picioarelor metalice –
argintiu. Dulapul este format din
blaturi dreptunghiulare din PAL
melaminat grosime la o rază de 18
mm cu canturi bordate cu ABS de 2
mm grosime la o rază de minim 2
mm. Structural se împarte în două
părți în proporție 2:3 acoperite cu 2
uși; compartimentul din stînga mai
mic conține 4 polițe interioare ,
compartimentul drept este destinat
pentru haine și conține în partea
superioară pe lungime un suport
metalic pentru umerașe; ușile sunt
prevăzute cu mînere și yala. PAL-ul
şi adezivul trebuie să respecte
standardele europene în
concordanță cu clasa E1 pentru
emisiile de formaldehidă. Dulapul
va avea 4 picioare metalice
rezistente de 150mm ce va permite
executarea lucrărilor sanitare sub el.
Picioarele vor conține protecție din
PVC pentru pardoseala. Toată
structura va fi vopsită în câmp
electrostatic. Pentru părţile
lemnoase: lacul de finisare să nu
conţină substanţe iritabile sau
periculoase.

39100000-3

72.00Bucată1.2 Dulap 300x500x1000 mm Sa fie asamblate în  6 secții (cîte 12
dulapuri în secție) în 2 etaje.
Mobilierul este executat din pal
melaminat de PAL de 18 mm de
culoare stejar deschis, cant ABS de
2 mm pentru laturile exterioare ale
mobilierului si de 0.4 mm pentru
cele inferioare.
 Accesorizare: balamale, mânere,
bară de haine; ușile sunt prevăzute
cu sistem de încuiere.

39100000-3
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măsura

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

72.00Bucată1.2 Dulap 300x500x1000 mm Dulapul va avea 4 picioare metalice
rezistente de 150mm ce va permite
executarea lucrărilor sanitare sub el.
Picioarele vor conține protecție din
PVC pentru pardoseala. Toată
structura va fi vopsită în câmp
electrostatic.

39100000-3

2.00Bucată1.3 Masă cu anexă 1500x800x800 mm Cu structură din PAL melaminat 25
mm, blat curb, cantuit cu ABS
Masa consiliu modulară realizată
din pal dublu melaminat de 18 mm
grosime prevăzuta integral cu cant
ABS de 2 mm grosime.

39100000-3

1.00Bucată1.4 Masa ovala pentru 12 locuri3600x1300x800
mm

Masa consiliu realizată din pal
melaminat dublat de 36 mm
grosime de culoare stejar deschis
prevăzută cu picioare metalice H.
Capetele semirotunde se prind de
celelalte blaturi și se sprijină pe un
picior metalic rotund cu diametrul
de 60 mm fiecare.

39100000-3

1.00Bucată1.5 Dulap pentru haine 3000x600x2200 mm Dulap cu 3 uși (2 unități)
Culoarea dulapului – stejar deschis.
Culoarea picioarelor metalice –
argintiu. Dulapul este format din
blaturi dreptunghiulare din PAL
melaminat grosime la o rază de 18
mm cu canturi bordate cu ABS de 2
mm grosime la o rază de minim 2
mm. Structural se împarte în trei
părți egale 3 uși . Pe ușa centrală e
montată oglinda pe înreaga
inălțime; compartimentul din stînga
mai mic conține 4 polițe interioare ,
compartimentul drept și central este
destinat pentru haine și conține în
partea superioară pe lungime un
suport metalic pentru umerașe; ușile
sunt prevăzute cu mînere si yala.
PAL-ul şi adezivul trebuie să
respecte standardele europene în
concordanță cu clasa E1 pentru
emisiile de formaldehidă. Dulapul
va avea 4 picioare metalice
rezistente de 150mm ce va permite
executarea lucrărilor sanitare sub el.
Picioarele vor conține protecție din
PVC pentru pardoseala. Toată
structura va fi vopsită în câmp
electrostatic. Pentru părţile
lemnoase: lacul de finisare să nu
conţină substanţe iritabile sau
periculoase.

39100000-3

1.00Bucată1.6 Dulap-cuier, 2000x500x2000 mm Dulap cu o ușă
Culoarea dulapului – stejar deschis.
Culoarea picioarelor metalice –
argintiu. Dulapul este format din
blaturi dreptunghiulare din PAL
melaminat grosime la o rază de 18
mm cu canturi bordate cu ABS de 2
mm grosime la o rază de minim 2

39100000-3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată1.6 Dulap-cuier, 2000x500x2000 mm mm. Structural se împarte în două
părți 2:3 cu o ușă . Compartimentul
din stînga este destinat pentru haine
și conține în partea superioară pe
lungime un suport metalic pentru
umerașe; ușile sunt prevăzute cu
mînere si yala. PAL-ul şi adezivul
trebuie să respecte standardele
europene în concordanță cu clasa
E1 pentru emisiile de formaldehidă.
Pe partea din dreapta este amplasată
oglinda, iar pe centru cuere pentru
haine. Partea inferioară este
compusă din dulapuri cu mînere.
Dulapul va avea 4 picioare metalice
rezistente de 150mm ce va permite
executarea lucrărilor sanitare sub el.
Picioarele vor conține protecție din
PVC pentru pardoseala. Toată
structura va fi vopsită în câmp
electrostatic. Pentru părţile
lemnoase: lacul de finisare să nu
conţină substanţe iritabile sau
periculoase.

39100000-3

2.00Bucată1.7 Dulap pentru haine 500x450x1800 mm Dulap pentru haine 500x450x1800
mm din PAL melaminat de 18 mm
cu canturi bordate cu ABS de 2 mm
grosime, cu 3 uși și 3 sertare, în
partea dreaptă - polițe de sus pana
jos (3 rafturi), și 3 sertare în partea
de jos; în partea stînga - bara pentru
umerașe metalică, 2 uși una dotată
cu oglindă în partea interioară.
Picioare reglabile; sistem
deschidere: uși cu balamale

39100000-3

2.00Bucată1.8 Dulap pentru material didactice
2400x400x2350 mm

Dulap cu 3uși pentru materiale
didactice și pentru materiale
didactice 1200x400x2350 mm
Dulapul este format din blaturi
dreptunghiulare din PAL melaminat
grosime la o rază de 18 mm cu
canturi bordate cu ABS de 2 mm
grosime la o rază de minim 2 mm.
Structural se împarte în două părți:
compartimentul superior cu 2 polițe
mobile și cu un spațiu cu 2 rafturi și
o ușă, compartimentul inferior cu 2
uși, iar în interior o polița mobila,
ușile sunt prevăzute cu mînere si
yala. PAL-ul şi adezivul trebuie să
respecte standardele europene în
concordanță cu clasa E1 pentru
emisiile de formaldehidă. Dulapul
va avea 4 picioare metalice
rezistente de 150mm ce va permite
executarea lucrărilor sanitare sub el.
Picioarele vor conține protecție din
PVC pentru pardoseala
Toată structura va fi vopsită în
câmp electrostatic. Culoarea
dulapului – stejar deschis.
Culoarea picioarelor metalice –
argintiu. Pentru părţile lemnoase:
lacul de finisare să nu conţină

39100000-3
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2.00Bucată1.8 Dulap pentru material didactice
2400x400x2350 mm

substanţe iritabile sau periculoase39100000-3

210.00Bucată1.9 Banca 2 locuri 1200x500x700 mm, N5 Banca 2 locuri 1200x500x700 mm,
N5 Executare dreapta băncii
Forma dreptunghiulară a blatului
Culoarea părților de lemn – stejar
deschis. Culoarea părților metalice
– negru. Pupitrul cu blat
dreptunghiular şi placa frontala
acoperitoare din PAL melaminat
grosime la o rază de 22 mm cu
canturi bordate cu ABS de 2 mm
grosime la o rază de minim 2 mm.
PAL-ul şi adezivul trebuie să
respecte standardele europene în
concordanţă cu clasa E1 pentru
emisiile de formaldehidă. Şasiul
pupitrului va fi metalic, alcătuit din
ţeavă rotundă (pentru montanţi) şi
ovală (pentru legăturile orizontale şi
transversale); pe ambii montaţi se
vor suda câte un cârlig din sârmă de
oţel Φ 5, manşonat cu o rază de 3
cm sub blatul pupitrului şi paralel
cu latura mică a acestuia.
Protecție din PVC pentru
pardoseala. Toată structura va fi
vopsită în câmp electrostatic.
 - Pentru părţile lemnoase: lacul de
finisare să nu conţină substanţe
iritabile sau periculoase.
- Pentru structura metalică: vopsirea
va fi făcută cu răşini poliesterice cu
bază de pudră, în câmp
electrostatic, respectând
specificaţiile tehnice privind
pregătirea suprafeţelor; vopseaua să
nu conţină substanţe iritabile sau
periculoase.

39100000-3

30.00Bucată1.10 Masa profesor 1200x600x750 mm Catedra este realizată pe schelet
metallic. Forma dreptunghiulară a
blatului. Culoarea părților de lemn
– stejar deschis. Culoarea părților
metalice – negru. Pupitrul și părțile
laterale sunt cu blaturi
dreptunghiulare din PAL melaminat
grosime la o rază de 18 mm cu
canturi bordate cu ABS de 2 mm
grosime la o rază de minim 2 mm.
Colțurile pupitrului vor fi rotunjite.
În partea dreaptă este prevăzută
lateral cu un corp cu lungimea de
450 mm suspendat cu 3 sertare; ușa
are închidere cu yala. PAL-ul şi
adezivul trebuie să respecte
standardele europene în
concordanță cu clasa E1 pentru
emisiile de formaldehidă. Scheletul
catedrei va fi metalic, alcătuit din
țeavă rectangulară, și va fi mai înalt
decît blaturile laterale astfel
formînd 4 picioare ce vor conține
protecție din PVC pentru
pardoseala
Toată structura va fi vopsită în

39100000-3
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30.00Bucată1.10 Masa profesor 1200x600x750 mm câmp electrostatic.
- Pentru părţile lemnoase: lacul de
finisare să nu conţină substanţe
iritabile sau periculoase.
- Pentru structura metalică: vopsirea
va fi făcută cu răşini poliesterice cu
bază de pudră, în câmp
electrostatic, respectând
specificaţiile tehnice privind
pregătirea suprafeţelor; vopseaua să
nu conţină substanţe iritabile sau
periculoase.

39100000-3

50.00Bucată1.11 Dulap cu 2 uși 1000x400x2350 mm Culoarea dulapului – stejar
deschis.Culoarea picioarelor
metalice – argintiu. Dulapul este
format din blaturi dreptunghiulare
din PAL melaminat grosime la o
rază de 18 mm cu canturi bordate
cu ABS de 2 mm grosime la o rază
de minim 2 mm. Structural se
împarte în două părți în proporție
2:3 acoperite cu 2 uși;
compartimentul din stînga mai mic
conține 4 polițe interioare ,
compartimentul drept este destinat
pentru haine și conține în partea
superioară pe lungime un suport
metalic pentru umerașe; ușile sunt
prevăzute cu mînere si yala. PAL-ul
şi adezivul trebuie să respecte
standardele europene în
concordanță cu clasa E1 pentru
emisiile de formaldehidă. Dulapul
va avea 4 picioare metalice
rezistente de 150mm ce va permite
executarea lucrărilor sanitare sub el.
Picioarele vor conține protecție din
PVC pentru pardoseala. Toată
structura va fi vopsită în câmp
electrostatic. Pentru părţile
lemnoase: lacul de finisare să nu
conţină substanţe iritabile sau

39100000-3

6.00Bucată1.12 Masa cu suport pentru calculator
1200x600x800 mm

Masa cu suport pentru calculator
1200x600x800 mm din PAL
melaminat bordat cu ABS

39100000-3

10.00Bucată1.13 Masa cu anexa 1500x600x800 mm Masa cu anexa 1500x600x800 mm
din blat din PAL de 36mm bordurat
cu ABS de 2 mm grosime,
picioarele și longerul cu ABS de
0,6 mm. Pe blat să fie gaure pentru
cabluri. Masa să fie dotată pe
ambele părți cu tumbă cu 3 sertare
cu glisire telescopice.

39100000-3

12.00Bucată1.14 Dulap pentru documente 4 uși 900x440x1950
mm

Dulapul are doua parți:
compartimentul superior cu 2 uși
prevăzute cu 2 polițe mobile,
compartimentul inferior cu 2 uși,
prevăzute cu mînere și yala, iar in
interior o polița mobila.
Realizat din: PAL melaminat de
18mm, cantuit cu ABS. Dulapul va
avea 4 picioare metalice rezistente
de 150mm ce va permite executarea

39100000-3
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

12.00Bucată1.14 Dulap pentru documente 4 uși 900x440x1950
mm

lucrărilor sanitare sub el. Picioarele
vor conține protecție din PVC
pentru pardoseala.

39100000-3

9.00Bucată1.15 Dulap pentru documente cu 4 uși fara fereasta
900x440x2200 mm

Dulapul are doua parți:
compartimentul superior cu 2 uși
prevăzute cu 2 polițe mobile,
compartimentul inferior cu 2 uși,
prevăzute cu mînere și yala, iar in
interior 2 polițe mobile.
Realizat din: PAL melaminat de
18mm, cantuit cu ABS. Dulapul va
avea 4 picioare metalice rezistente
de 150mm ce va permite executarea
lucrărilor sanitare sub el. Picioarele
vor conține protecție din PVC
pentru pardoseala.

39100000-3

1.00Bucată1.16 Masa ovală cu structură din PAL melaminat 25
mm

Masa ovală cu structură din PAL
melaminat 25 mm, blat curb,
cantuit cu ABS

39100000-3

5.00Bucată1.17 Rafturi închise 900x440x2200 mm; Rafturi închise 900x440x2200 mm;
din PAL; 4 uși; suspendare pe
perete; usi cu închidere lenta,
mînere ergonomice.

39100000-3

2.00Bucată1.18 Duplap pentru inventar 500x400x1600 mm din
PAL

Duplap pentru inventar
500x400x1600 mm din PAL
melaminat grosime la o rază de 18
mm cu 2 uși cu sticlă

39100000-3

2.00Bucată1.19 Vitrina 1000x400x1850 mm cu 4 uși Vitrina 1000x400x1850 mm cu 4
uși și 3 polițe; ușile sunt dotate cu
geamuri și mînere; din PAL
melaminat grosime la o rază de 18
mm cu canturi bordate cu ABS de 2
mm grosime la o rază de minim 2
mm.

39100000-3

4.00Bucată1.20 Dulap pentru haine cu 2 usi 900x540x1950
mm

Dulap pentru haine cu 2 usi
900x540x1950 mm format din
blaturi dreptunghiulare din PAL
melaminat grosime la o rază de 18
mm cu canturi bordate cu ABS de 2
mm grosime la o rază de minim 2
mm. Structural se împarte în două
părți în proporție 2:3 acoperite cu 2
uși; compartimentul din stînga mai
mic conține 4 polițe interioare ,
compartimentul drept este destinat
pentru haine și conține în partea
superioară pe lungime un suport
metalic pentru umerașe; ușile sunt
prevăzute cu mînere si yala. PAL-ul
şi adezivul trebuie să respecte
standardele europene în
concordanță cu clasa E1 pentru
emisiile de formaldehidă. Dulapul
va avea 4 picioare metalice
rezistente de 150mm ce va permite
executarea lucrărilor sanitare sub el.
Picioarele vor conține protecție din
PVC pentru pardoseala. Toată
structura va fi vopsită în câmp
electrostatic. Culoarea dulapului –
stejar deschis. Culoarea picioarelor
metalice – argintiu. Pentru părţile
lemnoase: lacul de finisare să nu
conţină substanţe iritabile sau

39100000-3
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4.00Bucată1.20 Dulap pentru haine cu 2 usi 900x540x1950
mm

periculoase.39100000-3

30.00Bucată1.21 Dulap vestiar la sala sportivă 300x500x1860
mm

Dulap vestiar la sala sportivă
300x500x1860 mm executat din
PAL melaminat de 18 mm cu cant
ABS de 2 mm pentru laturile
exterioare ale mobilierului și de 0.4
mm pentru cele inferioare,
accesorizate cu: scaune, balamale,
mînere, bară de haine; ușile
prevăzute cu sistem de închidere

39100000-3

4.00Bucată1.22 Dulap cu 3uși Dulap cu 3uși pentru materiale
didactice și pentru materiale
didactice 1200x400x2350 mm
Dulapul este format din blaturi
dreptunghiulare din PAL melaminat
grosime la o rază de 18 mm cu
canturi bordate cu ABS de 2 mm
grosime la o rază de minim 2 mm.
Structural se împarte în două părți:
compartimentul superior cu 2 polițe
mobile și cu un spațiu cu 2 rafturi și
o ușă, compartimentul inferior cu 2
uși, iar în interior o polița mobila,
ușile sunt prevăzute cu mînere si
yala. PAL-ul şi adezivul trebuie să
respecte standardele europene în
concordanță cu clasa E1 pentru
emisiile de formaldehidă. Dulapul
va avea 4 picioare metalice
rezistente de 150mm ce va permite
executarea lucrărilor sanitare sub el.
Picioarele vor conține protecție din
PVC pentru pardoseala
Toată structura va fi vopsită în
câmp electrostatic. Culoarea
dulapului – stejar deschis.
Culoarea picioarelor metalice –
argintiu. Pentru părţile lemnoase:
lacul de finisare să nu conţină
substanţe iritabile sau periculoase.

39100000-3

10.00Bucată1.23 Banca pentru gimnastica Banca pentru gimnastica
2000x300x400 mm; din masiv de
lemn; protecție pentru pardoseală.

39100000-3

2.00Bucată1.24 Cuier separat Cuier separat pentru 32 locuri; cu
fixare pe peret; cîrligele din metal
durabil

39100000-3

2 mese, dulapuri din inox
6.00Bucată2.1 Masă 2400x700x750 mm Masă 2400x700x750 mm

Dotare de bază
- cadru de oţel robust, profil U de
rigidizare
- capacitate de încărcare: 1000 kg /
banc de lucru
- blat de lucru 40 mm grosime:
lemn stratificat sau PAL cu partea
superioară PVC
- sertare: - cu glisiere pe bile,
deschidere 100%, capacitate de
încărcare 80 kg / sertar, încuietor
centralizat cu 2 chei
Executat: cadru din oţel de calitate
superioară

39100000-3
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6.00Bucată2.1 Masă 2400x700x750 mm Suprafaţa: vopsit în câmp
electrostatic
Culoare standard: cadru - RAL
5015 / albastru
uşi - sertare - RAL 7035 / bej

39100000-3

23.00Bucată2.2 Raft 1600x400x2000 mm Raft 1600x400x2000 mm
Raft inox cu 5 polițe reglabile pe
înălțime. Dimensiuni:
1600x400x2000 mm. Capacitate de
încărcare 130kg / poliță.
Mobilier din inox pentru
durabilitate si igienizare facilă.

39100000-3

6.00Bucată2.3 Vitrina vertical cu vizualizare totala
1200x600x2000 mm

Vitrina vertical cu vizualizare totala
1200x600x2000 mm
2 secții separate cu 2 uși și 4 rafturi.
Corp din aluminiu. Coltari din
metal cromat. Ușa cu închuietoare
si rafturi din sticla de 6 mm. Pereti
din sticla de 5mm. Partea din spate
este cu oglindă
Pozitia rafturilor reglabilă
Dulapul va avea 4 picioare metalice
rezistente de 150mm ce va permite
executarea lucrărilor sanitare sub el.
Picioarele vor conține protecție din
PVC pentru pardoseala.

39100000-3

7.00Bucată2.4 Vitrina vertical cu vizualizare
totala600x600x2000 mm

Vitrina vertical cu vizualizare
totala600x600x2000 mm
Vitrina verticala cu vizualizare
totala cu 2 usi și 4 rafturi. Corp din
aluminiu. Coltari din metal cromat.
Ușa cu închuietoare si rafturi din
sticla de 6 mm. Pereti din sticla de
5mm. Partea din spate este cu
oglindă
Pozitia rafturilor reglabila
Dulapul va avea 4 picioare metalice
rezistente de 150mm ce va permite
executarea lucrărilor sanitare sub el.
Picioarele vor conține protecție din
PVC pentru pardoseala.

39100000-3

1.00Bucată2.5 Banc de lucru 2000x700x800 mm Banc de lucru 2000x700x800 mm
Dotare de bază
- cadru de oţel robust, profil U de
rigidizare
- capacitate de încărcare: 1000 kg /
banc de lucru
- blat de lucru 40 mm grosime:
lemn stratificat sau PAL cu partea
superioară PVC
- sertare: 5- cu glisiere pe bile,
deschidere 100%, capacitate de
încărcare 80 kg / sertar, încuietor
centralizat cu 2 chei
Executat: cadru din oţel de calitate
superioară
Împachetare: demontat cu
instrucţiuni de montaj
Suprafaţa: vopsit în câmp
electrostatic
Culoare standard: cadru - RAL

39100000-3
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1.00Bucată2.5 Banc de lucru 2000x700x800 mm 5015 / albastru
                  uşi - sertare - RAL 7035
/ gri deschis

39100000-3

1.00Bucată2.6 Banc de lucru1400X700X825 mm Banc de lucru
1400X700X825 mm

Blat din lemn multistrat de 30mm
grosime
Structura metalica vopsita in câmp
electrostatic cu vopsea ecologica
anticoroziva.
Este prevăzut cu:
- casetiera prevăzuta cu 4 sertare,
prevăzute pe ghidaj cu glisiere
metalice pe rulmenți cu extracție
totală si închidere centralizată cu
cheie. Casetiera conține și un set de
4 divizori metalici pentru
partiționarea sertarelor
- casetiera internă
- dulap model prevăzut cu panou
perforat pentru scule,cu grosimea
tablei de 0.9mm si jaluzea din
aluminiu pentru închidere. Sistemul
conține kitul de montaj pe banc,
cârlige pentru scule diverse(kit
cârlige mp3), cutii din plastic, doua
suporturi pentru burghie si doua
pahare din plastic pentru obiecte
rotunde.

39100000-3

4.00Bucată2.7 Vitrina verticala cu vizualizare totala
1000x500x2000 mm

Vitrina verticala cu vizualizare
totala 1000x500x2000 mm cu 2 usi
și 4 rafturi. Corp din aluminiu.
Coltari din metal cromat. Ușa cu
închuietoare si rafturi din sticla de 6
mm. Pereti din sticla de 5mm.
Partea din spate este cu oglindă
Pozitia rafturilor reglabila

39100000-3

18.00Bucată2.8 Raft din inox 1200x400x2000 mm Raft din inox 1200x400x2000 mm
cu 4 polițe neperforate

39100000-3

4.00Bucată2.9 Masa de inox 1200x800x320 mm Masa de inox 1200x800x320 mm
polița inferioara, cadru ranforsat,
blat cu margini rotunjite picioare
pătrate 40x40 mm finisaj scoth brite

39100000-3

3.00Bucată2.10 Masa din inox 1500x600x850 mm Masa din inox 1500x600x850 mm,
polița inferioara, cadru ranforsat,
blat cu margini rotunjite picioare
pătrate 40x40 mm finisaj scoth brite

39100000-3

4.00Bucată2.11 Masa din inox 1800x700x850 mm Masa din inox 1800x700x850 mm,
, polița inferioara, cadru ranforsat,
blat cu margini rotunjite picioare
pătrate 40x40 mm finisaj scoth brite

39100000-3

2.00Bucată2.12 Dulap din inox 1000x450x1600 mm Dulap din inox 1000x450x1600
mm cu 2 uși, cu lacată și 2 rafturi

39100000-3

4.00Bucată2.13 Dulap pentru pastrarea fructelor Dulap pentru pastrarea fructelor din
inox 1000x600x850 mm 4 usi si 2
rafturi

39100000-3

4.00Bucată2.14 Masa din inox 1300x700x850 mm Masa din inox 1300x700x850 mm,
polița inferioara, cadru ranforsat,
blat cu margini rotunjite picioare

39100000-3
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4.00Bucată2.14 Masa din inox 1300x700x850 mm pătrate 40x40 mm finisaj scoth brite39100000-3

2.00Bucată2.15 Masa din inox 1050x630x860 mm Masa din inox 1050x630x860 mm,
polița inferioara, rebord, cadru
ranforsat, blat cu margini rotunjite
picioare pătrate 40x40 mm finisaj
scoth brite

39100000-3

2.00Bucată2.16 Masa din inox pentru tavi 1000x600x800 mm Masa din inox pentru tavi
1000x600x800 mm polița
inferioara, cadru ranforsat, blat cu
margini rotunjite picioare pătrate
40x40 mm finisaj scoth brite

39100000-3

2.00Bucată2.17 Raft cu polițe inox cu roti 1200x400x2000 mm Raft cu polițe inox cu roti
1200x400x2000 mm
3 polițe tip gratar
polite, diametru picior 19 mm,
grosime material picior 1 mm
grosime cadru polita 4.5 mm

39100000-3

1.00Bucată2.18 Masa 1200x600x800 mm Masa 1200x600x800 mm blat din
lemn; picioare metalice cu protecție
la pardoseală.

39100000-3

1.00Bucată2.19 Raft de inox 2000x600x2000 mm Raft de inox 2000x600x2000 mm;
4 polițe; protecție pentru
pardoseală.

39100000-3

6.00Bucată2.20 Cabină de măsurare 1400x1200x2000 mm Cabină de măsurare
1400x1200x2000 mm
Carcasă din țevi din inox cu
diametru de 3,00 cm
Culoarea draperiilor bej
În partea din spate oglindă de
dimensiunea 1500х600 mm

39100000-3

6.00Bucată2.21 Cuier de haine de podea metalic cu șase coarne Cuier de haine de podea metalic cu
șase coarne
Material: metal
Cârlige pentru îmbrăcăminte
Suport pentru umbrele
Locul pentru pălării: da
Stand - din metal

39100000-3

3 scaune de birou
250.00Bucată3.1 Scaun rotativ industrial placaj 450x480x750

mm
Scaun rotativ industrial placaj
450x480x750 mm
• Scaun industrial proiectat și
produs pentru oameni care lucrează
în atelierele de producție, unde
ergonomia este mult apreciată.
- baza din otel cu  cinci brațe din
profile
- ridicător cu filet: nivel de ajustare
230 mm (440 mm – 670 mm)
- tăblie din placaj solida
[ergonomica] – pentru persoane
care apreciază confortul, dar
lucrează în locuri unde aplicarea de
tapițerie nu este posibilă

39100000-3

49.00Bucată3.2 Scaun profesor 575x500x720mm Scaun profesor 575x500x720mm
Scaun ecologic.
Culoare: negru, gri.
Tapițerie: țesătură fibre sintetice.
Picior metalic, vopsit în negru.

39100000-3
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400.00Bucată3.3 Scaun 400x430x810 mm, Scaun 400x430x810 mm,
 Grad de fiabilitate și rezistentă
ridicat, avînd o durată de utilizare
îndelungată. Construcție
ergonomică ce permite o poziție
corectă a corpului. Culoarea părților
de lemn – stejar deschis.
Culoarea părților metalice – negru.
Dimensiunea reazemului din
spatele scaunului va fi de  400 x
250 mm şi minim 8 mm grosime şi
va fi realizat din lemn laminat,
modelat în două planuri şi lăcuit în
cel puţin 3 straturi.
Dimensiunea şezutului scaunului va
fi de 400 x 380 mm şi minim 8 mm
grosime; şezutul scaunului va fi
făcut din lemn laminat, modelat
două planuri şi lăcuit în cel puţin 3
straturi.
Prinderea reazemului din spate şi a
şezutului se face cu şuruburi M6 cu
cap bombat şi gât pătrat cu piuliţă
bombată cu şaibă corespunzătoare.
Suprafeţele reazemului şi şezutului
vor fi finisate înainte de aplicarea
celor 3 straturi de lac, pentru
obţinerea unor suprafeţe netede.
Picioarele scaunului vor fi metalice
, alcătuit din ţeavă rotundă sau
rectangulară; suportul reazemului
din spate al scaunului va fi
continuu, iar contactul picioarelor
scaunului pe pardoseală se va face
prin intermediul unor elelmente
antiderapante din polipropilenă,
bine fixate.
- Pentru părţile lemnoase: lacul de
finisare să nu conţină substanţe
iritabile sau periculoase.
- Pentru structura metalică: vopsirea
va fi făcută cu răşini poliesterice cu
bază de pudră, în câmp
electrostatic, respectând
specificaţiile tehnice privind
pregătirea suprafeţelor; vopseaua să
nu conţină substanţe iritabile sau
periculoase.

39100000-3

1.00Bucată3.4 Scaun 575x490x700 mm Scaun 575x490x700 mm din din
ţeavă rotundă iar contactul
picioarelor scaunului pe pardoseală
se va face prin intermediul unor
elemente antiderapante din
polipropilenă, bine fixate

39100000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 60 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția
Achiziții Publice. Livrarea si asamblarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar (în raza mun. Chișinău)
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Certificat IFS Certificat privind lipsa sau existenţa restanțelor faţă de
bugetul public naţional eliberat de către IFS

Da

2 Oferta Conform formularului F 3.1 Da
3 Garanția pentru ofertă Conform fromularului F 3.2 Da
4 Extras de la Camera înregistrării de Stat ce va conţine genul de activitate şi lista fondatorilor

operatorului economic
Da

5 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere

Conform formularului F 3.4 Da

6 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

3 ani Da

7 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

original Nu

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

Executarea cel putin a unui contract cu o valoare nu
mai mica decat valoarea viitorului contract. Contract
(copie) insotit de certificari de buna executie. Pentru
lotul nr. I

Da

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

Nu se cere Nu

10 Formularul informativ despre ofertant Conform formularului F 3.3 Da
11 Certificat de atribuire a contului bancar Copie, confirmată prin semnatura şi ştampial

participantului
Da

12 Specificații tehnice Conform formularului F 4.1 Da
13 Specificații de preț Conform formularului F 4.2 Da
14 Ultimul raport financiar Copie, confirmată prin ştampila şi semnătura

participantului
Da

15 Declaraţie privind situaţia personală a operatorului
economic

Conform formularului (F3.5) 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: Ministerul Educației
Adresa: Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Tel.: grigoras.v@mail.ru022  23 37 73 ,  Fax: 022  23 37 73 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ABAŞEV EUGENIU, şef Secţie patrimoniu, achiziţii publice, investiţii şi exploatare

Setul de documente poate fi primit la adresa: Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 birou 460.
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: 21.07.2017 13:00
Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 birou 460pe 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

21.07.2017 13:00la:
Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 birou 444pe 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

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
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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: POGOLSA LILIA


