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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Mobilier  

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri 

 

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:  

https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-

anul-2022.pdf 

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

2. IDNO: 1007602000972 

3. Adresa: mun. Bălți, str. Pușkin, 38 

4. Numărul de telefon/fax: (+373) 231 52 399; 52 363; 52 473 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: plan_usb@mail.ru 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la 

documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 

SIA RSAP și pe pagina web a Universității http://usarb.md/achizitii-publice/ 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 

altă formă de achiziție comună): Instituție Publică de învățământ superior 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti -

tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 

fără TVA 

Lotul 1 

1 39100000-3 
Masă de 

oficiu 
buc. 30 

Dimensiuni (Lxlxh): 1200х600х750 mm.  
Masă de oficiu este confecționată din PAL melaminat 
neted cu grosimea de 18 mm. 
Fațada mesei este încleiata cu cant din ABS de 1 mm. 
Piesele din interiorul mesei sunt încleiate cu cant din 
ABS de 0,5 mm. 

Masă de birou este prevăzută în partea dreapta cu o nișa 
deschisă și 2 rafturi închise cu miner cromat. 
In partea mediana este montata o placa transversala 
pentru rigidizarea structurii. 
Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare 
speciale și sigure. 
Masă este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. 
Culoarea stejar sonoma (se coordonează cu 

beneficiarul).  
Transportarea și montarea mobilierului se include în 
costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

42 500,00 

Lotul 2 

2 39100000-3 
Dulap pentru 
haine și cărți 

buc 45 
Dimensiuni: 2000x800x500 mm. 
Dulap cu două secții din PAL - 18 mm   
Piesele din interiorul dulapului sunt încleiate cu cant 

82 500,00 

https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
mailto:plan_usb@mail.ru
http://usarb.md/achizitii-publice/
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din ABS de 0,5 mm  
Mânerele la uși 2 bucăți din metal.  
Ușile vor fi fixate pe balamale metalice  a câte 4 buc.  

Dulapul este dotat cu picioare din inox reglabile.   
Culoarea stejar sonoma (se coordonează cu 
beneficiarul).  
Transportarea și montarea mobilierului se include în 
costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni  

 
Lotul 3 

3 39100000-3 Raft buc. 60 

Material:  din PAL melaminat neted cu grosimea de 18 
mm 

Lungime (mm):  745   
Adâncime (mm):  220  
Înălțime (mm):  560 
Culoarea cherry (se coordonează cu beneficiarul).  
Transportarea se include în costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni  

 

15 000,00 

Lotul 4 

4 39100000-3 Raft buc. 110 

Material: din PAL melaminat neted cu grosimea de 18 
mm 
Lungime (mm):  1000  
Adâncime (mm):  220  

Înălțime (mm):  500 
Culoarea cherry (se coordonează cu beneficiarul).  
Transportarea se include în costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

30 250,00 

Lotul 5 

5 39100000-3 Raft buc. 50 

Material: din PAL melaminat neted cu grosimea de 18 
mm 
Lungime (mm) : 1100  
Lățime (mm) : 230  
Înălțime (mm) : 370  
Culoarea cherry (se coordonează cu beneficiarul).  

Transportarea se include în costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

15 834,00 

Lotul 6 

6 39100000-3 
Scaun de 

birou 
buc. 52 

SCAUN DP ROLF AMF BLACK A-02 

Material tapițerie:  textil 
Culoare maro  
Lățime scaun 54 cm 
Adâncime scaun 60 cm 
Material cadru: metal vopsit electrostatic.  
Material șezut/spătar: plastic/placaj.  
Material tapițerie: stofă  
Transportarea mobilierului se include in costul 

mobilierului.  
Conform modelului atașat . 
Termen de garanție: 24 luni 

15 167,00 
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Lotul 7 

7 39100000-3 Noptieră buc. 60 

Dimensiuni: 403х403х596 mm.  

Noptieră este confecționat din PAL - 18 mm. 
Fațada noptierei este încleiata cu cant din ABS de 1 
mm. 
Piesele din interiorul noptierei sunt încleiate cu cant din 
ABS de 0,5 mm. 
Peretele din spate este confecționat din PFL melaminat  
cu grosimea de 3 mm. 
Noptieră este prevăzută cu o nișa deschisă și 2 rafturi 

închise cu mâner cromat. 
Piesele sunt asamblate prin elemente de fixare speciale 
și sigure.  
Culoarea stejar sonoma (se coordonează cu 
beneficiarul).  
Transportarea și montarea mobilierului se include în 
costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

  

25 000,00 

Lotul 8 

8 39100000-3 Canapea buc. 12 

Dimensiuni: 
Lungime șezut: 140 cm 
Adâncime șezut: 55 cm 
Înălțime șezut: 40 cm 
Cotiere capitonate: 

Înălțime - 700 mm 
Lățime -  800 mm 
Lungime - 1900 mm 
Material carcasa MDF, PAL 
Material tapițata cu material textil, culoare Gray- 
Brown, gri închis (se coordonează cu beneficiarul).  
Umplutura spuma poliuretanică 
Transportarea și montarea mobilierului se include în 

costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

68 000,00 

Lotul 9 

9 39100000-3 Masa revistă buc. 12 

Material PAL laminat 36 mm.  
Dimensiuni: 100x50x47vcm 

Culoarea stejar ARTISAN OAK (se coordonează cu 

beneficiarul).  

Transportarea și montarea mobilierului se include în 

costul mobilierului. 

Termen de garanție: 24 luni 

  

12 000,00 

Lotul 10 

10 39100000-3 Comoda buc. 8 

Material carcasa: PAL melaminat 18 mm 
Dimensiuni: 1260x800x350-400 cm 
Culoarea beech (бук) D381 PR (se coordonează cu 
beneficiarul).  
Transportarea şi montarea mobilierului se include în 

7 334,00 
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costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

Lotul 11 

11 39100000-3 
Dulap cu 
rafturi 

buc. 16 

Material carcasa: PAL melaminat 18 mm 
Inaltime: min 1500 mm 
Lățime:  500 mm 
Adâncime:  350-400 mm 

Culoarea beech(бук) D381 PR (se coordonează cu 
beneficiarul).  
Transportarea şi montarea mobilierului se include în 
costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

16 000,00 

Lotul 12 

12 39100000-3 Etajera buc. 16 

Material carcasa: PAL melaminat 18 mm 
Înălțime:1300- 1500 mm 
Lățime:  800 mm 
Adâncime:  350-400 mm 
Culoarea beech(бук) (se coordonează cu beneficiarul).  
Transportarea și montarea mobilierului se include în 

costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

28 000,00 

Lotul 13 

13 39100000-3 
Cușeta 

medicală 
buc. 1 

Cu sistem de reglare a capului, carcasă metalică, 
culoare solicitată – Bej.  
Dimensiuni solicitate: L1800xL600xH550 cm 
Transportarea și montarea mobilierului se include în 
costul mobilierului. 

Termen de garanție: 24 luni 

 

2 084,00 

Lotul 14 

14 39100000-3 Bancheta buc. 4 

Material: PAl-melaminat neted cu grosimea 36 mm 
Lungime - 1400-1500bmm 
Lățime -  400 mm 
Înălțime - 450 mm 

Culoarea lime (se coordonează cu beneficiarul).  
Transportarea și montarea mobilierului se include în 
costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

5 000,00 
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Lotul 15 

15 39100000-3 Scaun birou buc. 4 

Scaun de birou Nowy Styl SLIM CF LB ECO 30 Beige 

Material șezut/spătar: placaj/spuma poliuretanica 
Material tapițerie: piele artificială 
Dotări suplimentare: 
- picioare prevăzute cu tălpi din plastic, pentru protecția 
pardoselii. 
Culoare: Beige 
Transportarea mobilierului se include în costul 
mobilierului.  

Conform modelului atașat. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

6 000,00 

Lotul 16 

16 39100000-3 Scaun birou buc. 94 

AMF Prizma Black A-02  
Dimensiuni:  
Lățime 54 cm 
Înălțime 82 cm  

Adâncime 56 cm  
Material cadru: metal vopsit electrostatic  
Material șezut/spătar: plastic/placaj  
Material tapițerie: stofă  
Culoare: negru.  
Transportarea mobilierului se include în costul 
mobilierului.  
Conform modelului atașat. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

31 334,00 

Lotul 17 

17 39100000-3 Masa de birou buc. 46 

B-140 BIROU SONOMA/BLACK 
Dimensiuni: 1400*750*680 
Material: metal, din PAl-melaminat neted cu 
grosimea36 mm. 
Culoarea stejar sonoma (se coordonează cu 

beneficiarul). 
Transportarea se include în costul mobilierului. 
Conform modelului atașat. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

69 000,00 

Lotul 18 

18 39100000-3 
Dulap 

biblioraft 
buc. 4 

Dulap biblioteca cu 4 uși, 2 din sticlă 
Dimensiuni: 400*800*2000 din PAl-melaminat neted 
cu grosimea de 18 mm. 
Dulapul este dotat cu picioare din inox reglabile. 
Dulapul este dotat cu mânere din inox. 
Culoarea stejar sonoma (se coordonează cu 
beneficiarul). 
Transportarea și montarea mobilierului se include în 

costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

  

6 334,00 
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Lotul 19 

19 39100000-3 Masa de birou buc. 2 

Dimensiuni: 1200*750*600 
Material: metal, din PAl-melaminat neted cu grosimea 
36 mm. 
Culoarea stejar sonoma (se coordonează cu 
beneficiarul). 

Transportarea se include în costul mobilierului. 
Conform modelului atașat 
Termen de garanție: 24 luni 

 

3 500,00 

Lotul 20 

20 39100000-3 Masa colțar buc. 1 

Dimensiuni (Lxlxh): 1650х1216х750 mm. Masa de 
oficiu este confecționată din PAL melaminat cu 
grosimea de 18 mm. Fațada mesei este încleiata cu cant 
din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul 
mesei sunt încleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa 
de birou este prevăzută în partea dreapta cu un dulap cu 
3 sertare cu mânere cromate și o nișa deschisă, în partea 

stângă cu o nișa deschisă și cu un compartiment pentru 
calculator. Masa oferă în partea dreapta o extensie în 
forma de ,,L,,.  
Masa este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent.  
Culoarea stejar sonoma (se coordonează cu 
beneficiarul). 
Transportarea se include în costul mobilierului. 
Conform modelului atașat. 

Termen de garanție: 24 luni 

 

1 917,00 

Lotul 21 

21 39100000-3 Tribună buc. 4 

Dimensiuni: 1200x500x450 mm 
Material PAl-melaminat neted cu grosimea de 18 mm. 
Culoarea stejar sonoma (se coordonează cu 
beneficiarul). 
Transportarea și montarea mobilierului se include în 
costul mobilierului. 
Termen de garanție: 24 luni 

 

5 000,00 

Lotul 22 

22 39100000-3 Canapea buc. 7 

Lungime 120 cm 
Adâncime 65 cm 
Înălțime   85 cm 
Lungime șezut 120 cm 
Adâncime șezut 43 cm 
Înălțime șezut 46 cm 

Material: stofe culoare gri, (se coordonează cu 
beneficiarul) lemn, alte elemente din lemn, umplutura 
burete 
Transportarea și montarea mobilierului se include în 
costul mobilierului. 

21 000,00 
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Termen de garanție: 24 luni 

 

Valoarea estimativă totală fără TVA 508 754,00 

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul 

maxim al acestora _________________________________________ 

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune  

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________ 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și 

înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice 

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022 

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 

programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică  

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative 

(după caz): Nu se aplică 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 

acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 

eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):  

Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. Oferta 

ORIGINALE - confirmate prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Formularul ofertei (Formularul F3.1) 

Specificații tehnice (Formularul F 4.1) 

Specificații de preț (Formularul F 4.2) 

Obligatoriu 

2. DUAE 

ORIGINAL - Confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului (în 

conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) 

al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 

din 10.10.2018) 

Obligatoriu 

3. 
Garanţia pentru ofertă – 2% din valoarea 

ofertei fără TVA 

Scrisoare de garanţie bancară pentru 

ofertă în original emisă de către instituția 

financiară 

Obligatoriu 

4. 

Garanția de bună execuție - 5% din valoarea 

contractului 

(la încheierea contractului atribuit)  

 

ORIGINAL - confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 
Beneficiarul plăţii: Universitatea de Stat „Alecu 

                               Russo” din Bălţi 

Denumirea Băncii: B.C. ,,Moldova-Agroindbank”  

                               S.A.,fil. Bălţi   

Contul bancar:       AGRNMD2X 

Codul fiscal: 1007602000972 

IBAN: MD76AG000000022512011414 

Obligatoriu 
(se va prezenta 

de către 

ofertantul 

câștigător la 

încheierea 

contractului) 

5. 

Dovada înregistrării persoanei juridice. 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii sau extras. 

Semnat electronic de către operatorul 

economic (în conformitate cu art. 33, alin. 

(14),  lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 

din HG 987 din 10.10.2018) 

Obligatoriu 

6. 

Certificat privind lipsa sau existența 

restanțelor la bugetul public național,  

eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat 

Prezentat în original de către ofertant 

valabil la ziua deschiderii ofertelor 
Obligatoriu 

17. Garanția pentru ofertă, după caz Scrisoare de garanție bancară sau Garanție pentru ofertă prin transfer la 

contul autorității contractate, cuantumul 2% din suma ofertei fără TVA. 
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18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz Scrisoare de garanție bancară sau Garanție pentru ofertă 

prin transfer la contul autorității contractate, cuantumul 10 % din valoarea totală cu TVA a contractului de 

achiziții publice. 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), 

după caz: Nu se aplică  

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 

sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică 

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Prețul cel mai scăzut 

22. Ofertele se prezintă în valuta: lei MD 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea termenilor 

și cerințelor din caiet de sarcini. 

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA „RSAP” 

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA „RSAP” 

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când 

ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română 

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se 

aplică 

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 

contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică 

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică 

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a 

fost publicat un anunț de intenție 

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA „RSAP” 

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Se acceptă 

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 

Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): 

Nu se aplică  

38. Alte informații relevante: Nu se aplică  

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 


