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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Articole textile 

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri  
 

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
2. IDNO: 1007602000972 

3. Adresa: mun. Bălţi, str. A. Puşkin, nr. 38 

4. Numărul de telefon/fax: 0 (231) 5-23-63; 5-24-73 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: plan_usb@mail.ru 

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” 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): nu se aplică 

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 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantita-

tea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 
referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 
fără TVA 

Lotul I 

1. 39143112-4 Saltele unități 200 

Saltea poliuretanică cu husă dublă,  plasa de arcuri 
bitronice de tip BONELL cu 5 inele, din sârma oțel 
carbon 2,2 mm, rezistentă și flexibilă. Arcul cu dm 
82 mm, aproximativ 120 arcuri pe m2.  Fiecare rând 
de arcuri  legat de următorul printr-o sârmă 
elicoidală de 1,4 mm.  Rigidizarea perimetrală a 
saltelei, cu spuma poliuretanică de înaltă densitate 
SISTEM BOX.  Peste plasa de arcuri (miezul 

elastic), pus un strat de suport textil pe ambele fete, 

pâslă thermofelt 800gr/mp. Apoi un strat de spumă 
poliuretanică densitate nu mai puțin de 21 Kg/m3, 

grosime 2 cm, lipită cu adeziv special, ecologic, 

conform standardelor europene. 

    Materialul exterior  din 3 straturi matlasat 

complet din Jacquard împreună cu un strat de 

vatelina de 150gr/mp și TNT 15gr/mp.  

Marginile saltelei întărite cu o bandă cu cusutură 
dublă, lateral nasturi de aerisire. Salteaua să fie 
cu  două fețe, vară/iarnă. 

H 20 cm, lung.190 cm, lanț. 70 cm. 

Garanție: 5 ani. 

  

133 333,00 

2. 39143112-4 Saltele unități 10 

Saltea poliuretanică cu husă dublă,  plasa de arcuri 
bitronice de tip BONELL cu 5 inele, din sârma oțel 
carbon 2,2 mm, rezistentă și flexibilă. Arcul cu dm 
82 mm, aproximativ 120 arcuri pe m2.  Fiecare rând 

de arcuri  legat de următorul printr-o sârmă 
elicoidală de 1,4 mm.  Rigidizarea perimetrală a 
saltelei, cu spuma poliuretanică de înaltă densitate 
SISTEM BOX.  Peste plasa de arcuri (miezul 

elastic), pus un strat de suport textil pe ambele fete, 

pâslă thermofelt 800gr/mp. Apoi un strat de spumă 
poliuretanică densitate nu mai puțin de 21 Kg/m3, 

7 083,00 

http://usarb.md/achizitii-publice/
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grosime 2 cm, lipită cu adeziv special, ecologic, 

conform standardelor europene. 

    Materialul exterior  din 3 straturi matlasat 

complet din Jacquard împreună cu un strat de 

vatelina de 150gr/mp și TNT 15gr/mp. 

Marginile saltelei întărite cu o bandă cu cusutură 
dublă, lateral nasturi de aerisire. Salteaua să fie 
cu  două fețe, vară/iarnă. 

H 20cm, lung.200 cm, lanț. 80 cm. 

Garanție: 5 ani. 

 

Valoarea estimativă a Lotului I 140 416,00 

Lotul II 

1. 39512300-7 

Huse 

pentru 

saltele 

unități 100 

Husă pentru saltea din mușama medicală pe de o 
parte (tip A) pe bază de țesătură de bumbac. 
Destinată pentru utilizare în condiții casnice și în 
instituții curativ-profilactice. Caracteristici: 

fabricată din cauciuc pe bază de pânză; rezistentă la 
procesul de dezinfecție și sterilizare multiplă cu 
păstrarea elastității; inofensivă pentru sănătate și 
țesătură de tick pe de altă parte. 
 Mărimea: 190 x 90 х 8 cm.  

6 667,00 

Valoarea estimativă a Lotului II 6 667,00 

Lotul III 

1. 39511100-8 
Cuvertură 
matlasată  unități 50 

Cuvertură matlasată cu 2 fețe. Dimensiunea: 200 

cm x 140 cm. Compoziție fata material: nu mai 

puţin de 75%, poliester si 25% bumbac.  

Compoziție spate material: 100% bumbac (partea 
matlasata).  

Desen  şi culoarea la solicitarea autorității 
contractante. 

Garanție - 24 luni 

 

6 250,00 

Valoarea estimativă a Lotului IV 6 250,00 

1. 39511100-8 
Pătură din 

lână unități 200 

Dimensiunea: 205 cm x 140 cm 

Compoziție pătură: nu mai puţin de 70%, lâna + 
30% fibre sintetice. 

Densitate: nu mai puţin de  470 gr./м2 

Desen  şi culoarea la solicitarea autorității 
contractante. 

Garanție - 24 luni 

  

25 000,00 

Valoarea estimativă a Lotului IV 25 000,00 

Valoarea estimativă totală 178 333,00 

9. 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; 
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4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași 
ofertant___________________________________________________________________. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite. 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării 
contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020 

13. 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 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului / cerinței: 
Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. Oferta 
Original - semnat electronic de către operatorul 
economic. 

Obligatoriu 

2. Specificații tehnice 
Original - semnat electronic de către operatorul 
economic (Formularul F 4.1) 

Obligatoriu 

3. Specificații de preț Original - semnat electronic de către operatorul 
economic (Formularul F 4.2) 

Obligatoriu 

4. DUAE 

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 

5. 

Dovada înregistrării persoanei juridice. 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii sau extras. 

Copie -  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 

7. 

Certificat de calitate, eliberat de 

organele abilitate sau echivalent pentru 

material primă  

Copie -  semnat electronic de către operatorul 
economic 

Obligatoriu 

8. Poză la fiecare poziție Semnat electronic de către operatorul economic Obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz: nu se aplică 

17. 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 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică 

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

20. Termenul limită de depunere / deschidere a ofertelor: 

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

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

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

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 




