FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta
prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de
mai
jos
vor
prevala
asupra
prevederilor
din
IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr.
Rubrica
1.1. Autoritatea
contractantă/Organizatorul
procedurii:
1.2. Obiectul achiziţiei:
1.3. Numărul procedurii:
1.4. Tipul obiectului de achiziţie:
1.5. Codul CPV:
1.6. Numărul şi data Buletinului
Achiziţiilor Publice:
1.7. Sursa alocaţiilor
bugetare/banilor publici:
1.8. Administratorul alocaţiilor
bugetare:
1.9. Plăţi/mijloace financiare din
partea partenerului de
dezvoltare:
1.10. Denumirea cumpărătorului:
1.11. Destinatarul:
1.12. Limba de comunicare:
1.13. Pentru clarificarea
documentelor de atribuire,
adresa autorităţii contractante
este:

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII
MOLDOVA
jaluzele
17/02004
Cerere a ofertelor de preţuri
39515440-1
50 din 23.06.2017
Ministerul Finanțelor
Secretariatul Parlamentului
Nu se utilizează

Secretariatul Parlamentului
Secretariatul Parlamentului
Română
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, 162, bir.215
Tel: 268-205 268-201 268-480 268133
Fax: 22 268733
E-mail: ala.macari@parlament.md
Persoana de contact: BEGLIŢĂ VALENTIN

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:
Nr. d/o Cod CPV
1

Denumire Bunuri solicitate
Jaluzele

Unitatea
de
Cantitatea
măsură

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă

1.1

75100000- Jaluzele verticale
7

Metru
pătrat

763.00

1.2

75100000- Jaluzele rolete textile
7

Bucată

4.00

Jaluzele verticale. O garnitură
completă (set) conține: lamele
din țesătură, șină albă din
aluminiu, terminații la capete,
bride pentru prindere de tavan,
contragreutăți jos la fiecare
lamelă. Cerințe pentru
componența lamelelor din
țesătură: să fie din poliester,
poliester cu polipropilenă sau
poliester cu coton, netoxice,
lavabile, cu stabilitate
dimensională bună și vizibilitate
nulă. Lățimea benzii trebuie să
fie de 127 mm, iar greutatea - de
184-220 gr/m.p., Culoarea –
aivari, Relief - spicușor, termen
de garanție minim 24 luni. Parți
componente: 1. Caseta din
aluminiu. 2. Mecanism de
comandă reductor (să fie ușor de
strâns/acționat). 3. Șnur pentru
rotație (cu biluțe să fie amplasate
una lingă alta, spațiul între ele să
fie maxim 3 mm). 4. Șnur pentru
strângere (simplu). 5. Greutate
șnur strângere. 6. Clema de
prinderea casetă. 7. Lamele
textilate (Umeraș de agățarea pe
sistem a lamelei, Greutatea
pentru întindere lamela, Lănțișor
inferior lamelă). Termen de
garanție a mecanismului de
comandă minim 24 luni. Prețul
include măsurarea, livrarea și
instalare (montare).
Să fie cu acoperire
antibacteriană, lavabilă,
rezestența la prelucrare cu soluții
biodistructive, cu impregnare
antistatic si antiseptic.Materialul
textil să fie destinat îcaperilor cu
umeditate sporită. Culorile
jaluzalelor avari. Dimensiunele
rulouri (capetelor) 250 × 100
mm. Rolete să fie de sistem
deschis (mini) Părți componente:
1. Capat simplu. 2. Cleme
prindere pentru ochi de geam
fix/mobil. 3. Capat comanda. 4.
Inel limitare cursa coborire. 5.
Joncțiune lănțișor. 6. Inel
limitare cursa redicare. 7.
Lanțișor manevrare. 8. Greutate
lanțișor. 9. Material textil. 10.
Bara inferioară. Prețul trebuie să
icludă măsurarea,livrarea și
montare.

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
Denumirea documentului/cerinţelor
3.1 Certificat/Decizie de înregistrare a
întreprinderii

3.2 Certificat de atribuire a contului bancar
3.3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor
3.4 Lista fondatorilor operatorului economic

3.5 Oferta

3.6 Date despre participant

3.7 Autorizație de la producător
3.8 Certificat de conformitate
3.9 Raport de incercari

3.10 Mostre

Cerinţe suplimentare
Obl.
– copie – emis de Camera Înregistrării de Stat
DA
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale),
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;
- copie – eliberat de banca deţinătoare de cont;
DA
– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
DA
certificatului - conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);
- (Numele, Prenumele, Cod personal), confirmat DA
prin aplicarea stampilei si semnăturii
participantului;
- cu indicarea pe fiecare pozitie a: prețului pe
DA
metru patrat fără TVA și prețul Total fără TVA,
tara de origine, producătorul, modelul
articolului, descrierea și conținutul produsului
propus, caracteristicile tehnice, semnată și
ștampilată de către ofertant,
- cu indicarea adresei juridice, fizice, date de
DA
contact (telefon, fax, mail), conducătorul
întreprinderii, persoana de contact, etc,
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului;
– copie confirmată prin semnătura/ştampila
DA
participantului
- copie confirmata prin semnatura si stampula
DA
participanului.
Raport de incercari in Republica Moldova DA
copie confirmata prin semnatura si stampila
participantului.
prezentarea mostrelor de jaluzele propus
DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative:
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în
valoare de:
4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms
şi termenii comerciali
acceptaţi vor fi:
4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:
4.7 Metoda şi condiţiile de plată
vor fi:
4.8 Perioada valabilităţii ofertei
va fi de:
4.9 Ofertele în valută străină:

Nu vor fi
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2011
21 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului la
Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
prin transfer, în decurs de 30 de zile, după livrare/instalarea
bunurilor și prezentarea documentelor de însoțire
30 zile
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine
următoarea informaţie
suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02004
Pentru achiziţionarea de: jaluzele
Autoritatea contractantă: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI
REPUBLICII MOLDOVA
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.215
A nu se deschide înainte de: 03.07.2017 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor,
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
adresa autorităţii
Sfînt, 162, bir.215
contractante/organizatorului Tel: 268-205 268-201 268-480 268133
procedurii este:
Fax: 22 268733
E-mail: 22 268733
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 03.07.2017 10:00
5.3 Deschiderea ofertelor va avea Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
loc la următoare adresă:
Sfînt, 162, bir.215
Tel: 268-205 268-201 268-480 268133
Data, Ora: 03.07.2017 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 Preţurile ofertelor depuse în
diferite valute vor fi
convertite în:
Sursa ratei de schimb în
scopul convertirii:
Data pentru rata de schimb
aplicabilă va fi:
6.2 Modalitatea de efectuare a
evaluării:
6.3 Factorii de evaluarea vor fi
următorii:

Leu MD

BNM
03.07.2017
pe poziții
Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat Cel mai mic preţ
pentru adjudecarea
contractului va fi:
7.2 Suma Garanţiei de bună
0.00%
execuţie (se stabileşte
procentual din preţul
contractului adjudecat)):
7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:
7.5 Numărul maxim de zile
10 zile
pentru semnarea şi
prezentarea contractului către
autoritatea contractantă:
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului
Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru
pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:
KLIPII IGOR ________________________________

