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

nr. 17/02052 30.06.2017din

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

Echipament pentru dotarea cantinei Centrului de Excelență în Industria UșoarăObiectul achiziției:
39312200-4Cod 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 "Echipament pentru dotarea cantinei 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 Echipament pentru dotarea cantinei
4.00Bucată1.1 Frigider Frigider

545x566x1430 mm, N=0.57kW
clasa A+ volumul total 205L, 2
camere, congelatorul se află în
partea de sus
Termen de garanție-minim 12 luni.

39312200-4

1.00Bucată1.2 Cîntar platforma 1-150kg Cîntar platforma 1-150kg
400x480x1000 mm, N=0.08kW;
ecran LCD cu contrast înalt și
iluminare; setare automată la zero;
alegerea greutății ambalajului;
fixarea ultimei afișări; platforma
din oțel inoxidabil; acumulator de
120 ore inclus; tastieră cu 6 taste;
clasa de exactitate a balanței:
medium; valoarea diviziunii reale
50g
 Termen de garanție-minim 12 luni.

39312200-4

2.00Bucată1.3 Captator de insecte Captator de insecte
N=0.04 kW 674x119x327 mm cu
raze UV; suprafața de eficiență: 150
m²; unghiul de propagare: 360º;
suprafața protectoare
Termen de garanție-minim 12 luni.

39312200-4

1.00Bucată1.4 Aparat de cernut faina Aparat de cernut faina
700x1000x1360 mm, N=0.5kW,
U=380V; eficiența: 1200 kg/oră;
volumul buncărului: 100 kg; corpul
metalic, vopsit polimeric;  pe rotile
cu fixare; dotat cu interceptor
magnetic.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

1.00Bucată1.5 Dulap frigorific temp. joase Dulap frigorific temp. joase
1420x740x2000mm,
N=0.835/0.835kW, U=230V;
regimul termic -18 … -20°С; 2
compartimente, 2 uși; volumul
630x2L; din inox; deține compresor

39312200-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.5 Dulap frigorific temp. joase lucra la temperaturi extreme de +43
C și 65% umiditate; blocul
electronic de control;
dezghețare/evaporare automată.
 Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

2.00Bucată1.6 Dulap frigorific temp. Medii Dulap frigorific temp. Medii
 1420x740x2000mm, N=0.72kW,
U=230V regimul termic -1 …
+3°С; 2 compartimente, 2 uși;
volumul 630x2L; din inox; deține
compresor durabil care poate lucra
la temperaturi extreme de +43 C și
65% umiditate; blocul electronic de
control; dezghețare/evaporare
automată.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

2.00Bucată1.7 Aparat de feliat cu tava integrată Aparat de feliat cu tava integrată
650x700x800 mm, N=0.37kW
pentru pîine, brânza, legume, șunca,
etc.; filiere de la 0 pana la 15 mm;
placă-suport înclinată la 10°; placă
glisantă lată, din metal; tava
integrată, cuțit zimțat din otel inox
2 in1 tip ”MultiCut”; regim
continuu și intermitent cu tasta de
siguranță, protecție la deget, lama
complet protejata, ventuze la
picioare pentru stabilitate sporită.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

4.00Bucată1.8 Lampa bactericida de tavan Lampa bactericida de tavan
580x180x110mm N=0.2kW;
lungimea de undă UV: 253,7 nm;
ore de funcționare: 8000h; puterea
recomandata: 1W / m3;/alimentare:
220V / 50 Hz
Termen de garanție-minim 12 luni.

39312200-4

1.00Bucată1.9 Aparat de tocat carnea Aparat de tocat carnea
450x565x620mm, P=24,5kg,
N=3.0kW; viteza cuțitului: 200
rpm; dotata cu protecție de
supraîncărcare; sistem de rotire
inversa a melcului pentru eliminare
resturi; productivitate: 180 kg/h;
metal inoxidabil;
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

2.00Bucată1.10 Cîntar de bucătărie 0-5 kg Cîntar de bucătărie 0-5 kg
 mecanic; tava de inox; precizie:
20g

39312200-4

1.00Bucată1.11 Sterilizator pentru cuțite Sterilizator pentru cuțite
460x130x380 mm, N=0.3kW;
sterilizare cu raze UV; pentru 20 de
cuțite; siguranță la ușă; din metal
inox; timer de 0-120min.
Termen de garanție-minim 12 luni.

39312200-4

1.00Bucată1.12 Mașina de spălat vase cu capotă Mașina de spălat vase cu capotă39312200-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.12 Mașina de spălat vase cu capotă 600x735x1420 mm; structura: otel-
inox (inclusiv cuva de spălare si
boiler); cuva de  spălare tip
monobloc cu margini rotunjite;
capacitatea de spălare: 69 coșuri/h
sau 1080 farfurii/h; consumul de
apa: 2,8 lt/ciclu; înălțime maxima
utila: 34 cm; 3 programe de spălare:
52, 102 si 132 sec.; temperatura de
spălare 55-60°C; temperatura de
limpezire 80-85°C; tensiune
alimentare 380V/50Hz; putere 10
kW; capacitate cuvei de spălare: 37
L, capacitate boiler: 7 L; puterea
pompei de spălare: 0,66 kW;
puterea pompei de clătire: 0,37 kW;
temperatura necesara a apei de
intrare: 50°C; puterea de spălare: 3
kW; puterea de clătire: 9 kW
Nivel zgomot: 85 db; clasa
protecției IPX5 datorită etanșării
complete; dispuse pe colt (unghi 90
grade); prevăzută cu termostat
pentru spălare și clătire, pompă de
clătire, 3 coșuri (farfurii, pahare si
tacîmuri), conducte flexibile pentru
alimentare și evacuare a apei;
picioare reglabile pe înălțime;
prevăzută cu brațe de spălare din
inox, dispenser de detergent,
dispenser pentru lichidul de clătire,
pompă de golire
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

1.00Bucată1.13 Mixer cu bol Mixer cu bol
442x526x820 mm, N=0.75kW,
U=220V; capacitate 20 L; control
manual; 3 viteze; cuvă din otel
inox; dotat cu tel, cîrlig si spatulă
Termen de garanție-minim 12 luni.

39312200-4

1.00Bucată1.14 Vitrina frigorifica cu geamuri drepte Vitrina frigorifica cu geamuri
drepte
1255x1050x1225 mm, N=0.6kW;
geamuri frontale rabatabile;
geamuri frontale cu ridicare asistată
de pistoane hidraulice; răcire statică
și ventilată;
colțari la 90 grade interne, colțari la
90 grade externe; cu agregat
frigorific incorporat, cu agregat
frigorific extern;
dotat cu tăvi de inox si scurgere
speciala;
intervalul de temperatură +2  +8
oC;
suprafața de expunere realizată din
inox (adîncime 73 cm); depozit de
marfă realizat din inox; sistem de
decongelare automat; controler
electronic cu afișaj digital;
termometru în interior; iluminare
LED.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.14 Vitrina frigorifica cu geamuri drepte39312200-4

2.00Bucată1.15 Marmit frigorific din inox Marmit frigorific din inox
 900x700x850 mm, N= 0,3 kW,
U=230V; răcire prin convecție cu
sistem de răcire static; consum
redus de energie; control electronic;
display digital; cu funcția
dezghețare automată; setarea
temperaturii prin afișaj digital + 2 °
C până la + 8 ° C; 2 uși.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

2.00Bucată1.16 Marmit termic din inox Marmit termic din inox
1200x700x850 mm, N= 14kW,
U=230V; alimentare de tip electric;
top cu margini turnate pentru
colectarea lichidului; partea
inferioara a cuvei din metal AISI
316 anticoroziv; robinet de
evacuare echipat cu filtru ușor
detașabil, capac din INOX; etanș ce
împiedică pierderea de abur și
căldura, interspațiu din INOX AISI
304; buton cu putere pe 4 poziții;
manometru de presiune pentru
controlul automat al aburului, valvă
de siguranța. Funcție prefierbere;
încălzirea uniformă pe întreagă
suprafață a cuvei prin intermediul
aburului cu presiune joasă;
capacitate: 100L.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

1.00Bucată1.17 Aparat de casa Aparat de casa
234x215 x73 mm, N=0.075kW;
linie directă, imprimantă termică;
viteza de imprimare: până la 12 linii
pe secundă; lățimea hârtiei: 57 mm
(42 caractere pe linie); grosimea
hârtiei: 60 - 72 microni, diametru:
55 mm;
display operator: LCD grafic, 7 linii
x 25 charaters (256 x 128); display
clienți LCD grafic, 2 linii x 16
caractere (256 x 64);  48 taste; baze
de date de 100000 PLU, capacitate
Plus; lungimea de nume: 32 de
caractere; grup de inventar: 9;
operator: 30 (30 activ); memorie
fiscală: aceasta poate suporta până
la 1850 rapoarte zilnice
Grafica logo-ul: dimensiunea
sustinuti (384 x 96) / (384 x 336)
pixeli (etapa 8 puncte)
Modalitati de plata: numerar, cec, *
* card de credit * (*
programabile)Fondurile cu monedă
alternativă
Tipuri de cod de bare: EAN 13,
EAN 8, UPC, Printed cântare
electronice
Numărul maxim de vânzări într-o
singură chitanță Mai mult de 380

39312200-4



pag. 5

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.17 Aparat de casa RS-232C pentru conectare:
            - Cititor de coduri de bare
            - Digital Scale
            - Display client extern
            - PC
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

2.00Bucată1.18 Vitrina frigorifica Vitrina frigorifica
720x720x1830 mm, N=0.5kW;  4
rafturi; cu ușă din sticlă; iluminat
vertical; cu răcire ventilată.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

1.00Bucată1.19 Cuptor cu microunde Cuptor cu microunde
 559X483X352 mm, N=1.6kW,
U=230V; structura inox exterior /
interior; capacitate: 34 L ce permite
utilizarea vaselor cu diametru
maxim 356 cm; magnetron dispus
în partea inferioară; panou de
control analogic; ușă cu mîner fix,
fiabilitate mare neexistînd parți in
mișcare; iluminare interioara cu
putere 20 W
Termen de garanție-minim 12 luni.

39312200-4

2.00Bucată1.20 Fierbător de apa Fierbător de apa
350x250x320 mm, N=1.3kW,
U=230V din inox; controlul
temperaturii: 55 - 100 gr; capac cu
blocare; funcție de fierbere
continua; marcaj pentru nivel apa;
indicator de încălzire, protecție la
supra-încălzire; capacitate de 10L.
Termen de garanție-minim 12 luni.

39312200-4

2.00Bucată1.21 Plită electrică profesională Plită electrică profesională
 990x600x860 mm cu 6 ochiri și
cuptor electric; cu structura solida
din otel inoxidabil; temperatura de
lucru: 50-500°C; plite de înaltă
calitate, realizate din fontă și
prevăzute cu termostat de protecție
intern, pentru a evita
supraîncălzirea; comutator cu 6
trepte de temperatură; plite rotunde
cu d. 180mm; puterea cuptorului:
3,13 kW; alimentare 230V
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

1.00Bucată1.22 Dulap pentru prăjit Dulap pentru prăjit
915 x 825 x 635 mm (Friteuză
automată); fără mirosuri; fără fum;
fără amestecarea gusturilor;
prăjirea simultană a mai multor
produse; construcție din inox
Capacitate cuvei - ulei 10.41 L /
cuva (20.82 L total); descărcare
independentă pe ambele parți;
control electronic al temperaturii;
programare manuală și memorie a
programelor; sistem antiincediu de
tip ANSUL; sistem de închidere cu

39312200-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.22 Dulap pentru prăjit cheie; sistem de filtrare pentru fum
si grăsimi
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

1.00Bucată1.23 Cuptor etajat electric Cuptor etajat electric
1250x1850x2200 mm; pentru 24 de
tave; integral din oțel inox; dotat
cu: generator de aburi, tablou de
comanda analogic pe fiecare vatra,
control automat al temperaturii,
hotă de aspirare cu radiator-turbină
radial pentru eliminarea aburilor 2
cărucioare inox dotate complet cu
30 tăvi 60x80 din aluminiu perforat.
structura integrala exterioara a
cuptorului este din otel inox
dospitor automatizat, integral din
otel inox pentru 1 cărucior, cu
capacitatea de 1 cărucior 15 tăvi
60x80
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

6.00Bucată1.24 Hotă de ventilare cu ventilator Hotă de ventilare cu ventilator
 1100x1100x300 mm; structură
monobloc; material : inox, finisaje
satinate; canal colector;  robinet de
scurgere a grăsimilor;
filtre anti grăsimi tip labirint, din
inox; iluminare încastrată pe
lungime; montaj la exterior
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

10.00Bucată1.25 Spălător din inox Spălător din inox
 1200x700x850 mm cu 1 cuva, cu
picurător; structura realizata din
otel inox finisaje satinate scotch
brite;
cuva fonoabsorbantă de
500x500x300 mm;
picioare pe înălțime din țeava
rectangulara 40x40mm;
înălțător la perete 100 mm
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

39312200-4

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 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

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 Conform formularului F 3.4 Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

practici frauduloase și de corupere
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)

Nu se cere Nu

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.: sergiu.buciumas@edu.md022  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 10:00
Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 birou 460pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 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 10:00la:
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
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: POGOLŞA LILIA


