INVITAŢIE LA CONCURS
privind încheierea unui contract de valoare mică
de achiziţionare a bunului
Autoritatea contractantă:

Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău
IDNO: 1007601009576

Sediul autorităţii contractante:

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83,

Nr. telefon şi persoană de contact: tel: 022-22-28-70, Anatolie Nicolaev
Obiectul achiziţiei:

Achiziţionarea aparatului de aer condiţionat

CodCPV:

39717200-3

Cerinţe faţă de bun
Nr.
d/o

1

Denumirea
bunului
solicitat

Unitatea
de
măsură

Canti
tatea

Specificaţia tehnică deplină solicitată.

Aparat de aer
condiţionat

buc.

1

Tip: Sistem divizat
Număr de unităţi interioare: 1
Moduri principale: Răcire / încălzire / Ventilare /
Dezumidificare
Modul de ventilare a alimentării: Nu
Moduri suplimentare: modul Wi-Fi
Putere (răcire), kW: 2,5 kW
Putere (încălzire), kW: 2,8 kW
Consum de energie (răcire), kW: nu mai mult de 0,78
kW
Consum de energie (încălzire), kW: nu mai mult de
0,78 kW
Conexiune: 220/50
Consum de aer, m3 / h: 550 m3 / h
Nivel de zgomot (interior), dB: 28 dB
Lungimea maximă a căii, m: 20 m
Diferenţa maximă de înălţime, m: 10 m
Diametrul ţevii, (lichid - gaz), inch: 1/4 - 3/8 inch
Greutatea unităţii interioare, kg: nu mai mult de 8,5 kg
Greutatea unităţii exterioare, kg: nu mai mult de 29 kg
Mod de dezumidificare: Da
Invertor (reglare continuă a puterii): Da
Capacitate de răcire: 9000 BTU
Control:
Telecomandă: Da
Temporizator On / Off: Da
Controlul vitezei ventilatorului: Da
dimensiuni:
Dimensiuni (unitate interioară), mm: 773x250x185
mm

Standarde de referinţă

Dimensiuni (bloc exterior), mm: 776x540x320 mm
General:
Agent frigorific: R32
Filtre de aer fine: Da
Alte funcţii şi caracteristici: Pornire caldă, Mod Turbo,
Funcţie I Feel, Timer, Control telefonic, Filtru plasmă
rece, Funcţie încălzire + 8C
Suprafaţa camerei, m2: 25 m2
Garanţie, luni: 60 luni

2. în oferta financiară - să fie inclus preţul cu TVA şi fără TVA în lei moldoveneşti şi costul
lucrărilor de instalare;
Condiţii suplimentare:
Experienţa în vânzări a tehnicii propuse nu mai puţin de 3 ani în RM;
Prezenţa a unui centru de deservire autorizat în RM;
înainte de a desemna învingător operatorul economic participant, se va verifica dacă
specificaţia tehnicii în invitaţie coincide cu descrierea tehnică solicitată cu cea prezentată în
ofertă;
Primirea şi darea în exploatare a tehnicii se va efectua în sediul direcţiei, cu transportul
propriu al prestatorului în termen de 10 zile după semnarea contractului;
Achitarea se va efectua după livrarea bunului în lei moldoveneşti, în baza facturii fiscale
în termen de 10 zile din momentul prezentării acesteia.
Invităm operatorii economici interesaţi să expedieze oferta comercială la adresa de e-mail
dgf@cmc.md

Vom aprecia expedierea ofertei până la data de 22 octombrie 2020.

Şef interimar al Direcţiei

12.10.2020

Rima Sciastlivîi

