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  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor de valoare mică 
 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

2. IDNO: 1006601000059 

3. Tip procedură achiziție: valoare mică 

4. Obiectul achiziției: Achiziționarea  aparatelor de telefon/fax, frigiderelor și 

fierbătorilor de apă pentru necesitatea MAIA  

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării aparatelor de 

telefon/fax, frigiderelor și fierbătorilor de apă, conform necesităţilor  Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare  (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 

bugetară 2016, este alocată suma necesară din  bugetul de stat. 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, 

să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri 

/servicii: 

 
Nr

. 

d/

o 

Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

solicitate 

Unitatea de 

măsură 
C-tea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referinţă 

1 39711130-9 Frigidere  Bucată  7 

 Mod instalare:Independent 

 Tip control:Mecanic 

 Volum brut total:111-150 L 

 Sistem de dezgheţare 

frigider:Automat 

 Clasă de eficiență 

energetică:A 

 Nivel zgomot:38 dB 

 Termen de garanţie: 36 luni 

2 39711110-3 
Frigidere cu 

congelator 
Bucată  1 

 Tip:Combină frigorifică 

 Poziție congelator:Sus 

 Mod instalare:Independent 

 Tip control:Mecanic 

 Volum brut total:256-300 L 

 Sistem de dezgheţare 

frigider:Automat 

 Sistem de dezgheţare 

congelator:Manual 

 Clasă de eficiență 

energetică:A 

 Nivel zgomot:39 dB 

 Termen de garanţie: 36 luni 

3 32552130-7 Telefoane  

Bucată  

25 

Redirecționare apel; 

Control volum; 

Cu butoane; 

Culoarea negru.  

Termen de garanţie nu mai 
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puțin de: 12 luni 

4 32581200-1 Telefoane fax 

Bucată  

6 

Tip Fax  

Rezoluție 300 x 300 dpi  

Display 2 x 16 Line LCD  

Tehnologie Laser  

Viteza modem 33.6 kbps  

Memorie 8MB (600 Pag)  

Interfața USB  

Dimensiuni (L x l x h) 426 x 

260 x 280mm  

Greutate 6.3 Kg  

Altele Imprimare 20ppm A4 

Copiere 20cpm A4 Auto Dial 

Fax ITU-T G3 / ECM 

Compatible Procesor 

433MHz Alimentare 150 coli 

ADF 20 coli 

5 31681000-3 Fierbător de apă 

Bucată  

10 

 Tip:Ceainic 

 Capacitate:1.7-2.0 L 

 Element de încălzire:Element 

ascuns 

 Putere:2200 W  
 Termen de garanţie: 24 luni 

 

 

5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Livrarea  

bunurilor se face la adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 162, în 

termen de 10 zile calendaristice din  momentul semnării contractului de către părți. 

6. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ 

următoarele:  
Nr. 

d/o 

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de 

document 

Obligati

vitatea 

1 Formularul ofertei original confirmată prin semnătura și ștampila 

Participantului 

Da 

2 Date despre Participant confirmată prin semnătura și ștampila 

Participantului 

Da 

 

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot 

solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante:  Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare 

b)  Adresa:  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162 

c) Tel: 022 210-408 

d) E-mail: elena.cernicova @maia.gov.md,  lilia.dumitras@ maia.gov.md 

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile:  Cernicova Elena 

 

8. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut. 

 

9. Termenul de prezentare a ofertelor: până la data de 12 septembrie 2016 

10:00.  
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