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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea Consumabilelor de laborator pentru necesitățile proiectului “2SOFT /1.2./83 

INTELLIGENT VALORISATION OF AGRO-FOOD INDUSTRIAL WASTES” Acronim INTELWASTES 

 prin procedura de achiziție Contract de Valoare Mică 
 

1. Denumirea autorității contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei 

2. IDNO: 1007600001506 

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168 

4. Numărul de telefon/fax: 022-23-35-03 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: esenia.turchin@adm.utm.md; 

https://www.utm.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. 

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 învăţământ 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 

Cantit

a 

-tea 

Unitatea 

de 

măsură 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

standarde de referinţă 

Lot 1   Set vase conice pentru analiza de sedimentare, cu support 

1.1 33100000-1  

Set 4 vase conice pentru 

analiza de sedimentare, 

cu 1 suport (2 poziții) 

1  bucată 

Capacitate: 1000 mL 

Toleranța: ±20mL 

Material: plastic transparent, lucid, 

rezistent (PMA,…) 

Diametru superior: 120 mm 

Înălțimea: 470 mm 

Suport 

Valoarea totală estimativă, fără TVA –   4 006,00 LEI 

Lot 2 Kit pentru Fotometru portabil WTW PhotoLab S12:-Fe (0,005-5 mg/L), pentru 1000 probe 

2.1 33100000-1 

Kit pentru Fotometru 

portabil WTW PhotoLab 

S12:-Fe (0,005-5 mg/L), 

pentru 1000 probe 

1 bucată 

Pentru utilizare cu Fotometru portabil 

WTW PhotoLab S12 

Kit de testare fier, 1000 probe  

 

Valoarea totală estimativă, fără TVA –  4 986,00 LEI   

Lot 3 Kit pentru Fotometru portabil WTW PhotoLab S12: -Cu (0,02-6 mg/L), 250 probe  

3.1 33100000-1 

Kit pentru Fotometru 

portabil WTW PhotoLab 

S12: -Cu (0,02-6 mg/L), 

pentru 250 probe 

1 bucată 

Pentru utilizare cu Fotometru portabil 

WTW PhotoLab S12 

Kit de testare cupru, 250 probe  

 

Valoarea totală estimativă, fără TVA –  4 552,00 LEI   

Lot 4 Kit pentru Fotometru portabil WTW PhotoLab S12: -Ca (5-160 mg/L), pentru 250 probe 

4.1 33100000-1 

Kit pentru Fotometru 

portabil WTW PhotoLab 

S12: -Ca (5-160 mg/L), 

pentru 250 probe 

1 bucată 

Pentru utilizare cu Fotometru portabil 

WTW PhotoLab S12 

Kit de testare calciu, 250 probe  

 

Valoarea totală estimativă, fără TVA –  4 986,00 LEI   

Valoarea totală estimată (fără TVA) pentru toate loturile constituie 18 530, 00 Lei 
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se 

va selecta): 1) Pentru un singur lot SAU 2) Pentru mai multe loturi SAU 3) Pentru toate loturile. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit oferte alternative. 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după semnarea 

contractului. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021. 

13. Criterii și cerințe de calificare: 

 

 

Nr. 

d/o 

Descrierea 

criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. 

Date generale despre 

ofertant (inclusiv 

rechizite bancare) 

Original confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

2. Oferta 

ORIGINALE – confirmate prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului: 

Formularul ofertei (Formular F3.1),  

Specificaţii tehnice (Formular F4.1),  

Specificaţii de preţ (Formular F4.2). 

Obligatoriu 

3. 

Dovada înregistrării 

persoanei juridice, în 

conformitate cu 

prevederile legale din 

ţara în care ofertantul 

este stabilit 

Certificat/Decizie de înregistrare a 

întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice. 

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a 

ofertantului.  

Operatorul economic nerezident va prezenta documente 

din ţara de origine care dovedesc forma de 

înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere 

profesional 

Obligatoriu 

4. 

Îndeplinirea 

obligaţiilor de plată a 

impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor de 

asigurări sociale, în 

conformitate cu 

prevederile legale în 

vigoare RM 

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 

contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal.  

(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). 

Original confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

5. 

Demonstrarea 

experienței 

operatorului economic 

(minim 1 an) în 

domeniul de activitate 

aferent obiectului 

contractului ce 

urmează a fi atribuit 

Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri 

similare în ultimul  an de activitate, inclusiv prezentarea 

a minim un contract individual îndeplinit în această 

perioadă care să fie similar ca obiect și valoarea căruia 

să fie mai mare decît valoarea ofertei prezentate în 

cadrul concursului dat. 

Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a 

ofertantului, 

Obligatoriu 

6. 

Prezentarea de 

dovezi privind 

conformitatea 

produselor, 

identificată prin 

referire la specificații 

sau standard 

relevante 

Certificat de conformitate sau declaraţie de 

conformitate eliberat de un organism de certificare 

acreditat. 

Obligatoriu 
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14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-

cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Se va aplica licitația electronică. 

Numărul de runde şi pasul minim pentru licitarea electronică – conform SIA RSAP. 

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și 

corespunderea parametrilor solicitați. 

Conform art. 26 alin. 18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, în cazul în care 

două sau mai multe oferte sunt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea 

tehnică și/sau profesională (art. 18, lit. d), Legea 131/2015). 

16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP. 

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP. 

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

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

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

19. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

20. 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”. 

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat 

(Limba română). 

22. 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 

23. 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 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru                                               Sturza Rodica                                                                                                              

                                                                                                                              dr. hab, prof.univ. 

                 


