ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Produse de ijire personală (repetat)
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preț
1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. Adresa: mun. Chișinău, str. Titulescu 35
3. Numărul de telefon/fax: 022409714/022409715/022409748
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anp@anp.gov.md
5. 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
6. 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
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr.
d/o

Cod CPV

1
1.1

39717200-3

Periuțe de dinți

33761000-2

Hîrtie igienică

Lotul 3

3.1

Aparat de bărbierit de
unică folosință pentru
deținuții de sex
masculin

33721000-0

4

Valoarea
estimată
(fără TVA)

15000

pentru maturi

29166,66

61000

cu ambalaj (1 strat
fără miez,
H=90mm+5%,
L=min 40m)

95058,33

rulou

Buc.

58000

Buc.

39000

de unică folosinţă,
pentru sex masculin,
cu 2 lămi

65833,33

Lotul 4
33771100-6

Absorbante igienice

5

Lotul 5

5.1

33751000-9

Scutece de unică
folosință

33751000-9

Scutece de unică
folosință

5.2

Buc.

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

Lotul 2

3

4.1

Unitatea
de
măsură

Lotul 1

2

2.1

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lu
crărilor solicitate

6
33700000-7

Lotul 6
Detergent WC

Buc.

Buc.

6.1

Litri

80

6.2
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80
1

pentru flux menstrual

32500,00

1200

pentru copii pînă la
atingerea vîrstei de 2
ani (3-7kg - 1200
buc.)

7916,67

1200

pentru copii pînă la
atingerea vîrstei de 2
ani (8-14kg - 1200
buc.)

7916,67

anti calcar

2591,66
4500,00

calcar)
6.3
6.4
6.5

33700000-7

Săpun lichid

33700000-7

Lavetă viscoză rulou

Bucată

6

6 rulouri câte 40
bucăți

33700000-7

Lavetă absorbantă

Bucată

100

6 x 40 bucăți

33700000-7

Bucată

6

33700000-7

Găleată cu storcător
plus mop
Rezervă mop coton

Bucată

6

33700000-7

Coadă mătură

33700000-7

Perie pentru haine

33700000-7

Set făraș cu mătură

33700000-7

Cârpă de podea

33700000-7

Sac menajer

33700000-7

Mănuși cauciuc

33700000-7

Mănuși cauciuc

33700000-7

Lavetă menaj

33700000-7

Lopată pentru zăpadă
cu coadă
Mătură din plastic cu
coadă de lemn
Mătură analogic cucita
extra
Greble evantai din
plastic cu coadă

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
33700000-7
6.17
33700000-7
6.18
33700000-7
6.19

Litri

100

1000,00

666,67
800,00
166,67

6

mop coton 250gr

Bucată

3

1,2m cu filet

Bucată

6

Bucată

391,67

100,00
100,00
266,67

12

100x50

100

35 L, 1/50buc.

60

Mărimea - M

60

Mărimea - L

Bucată

30

450x360x1350

Bucată

7

1541,67

Bucată

10

183,33

Bucată

10

500,00

Bucată

5

1483,33

Bucată
Bucată
Bucată
Bucată

Valoarea estimativă totală

141,67
850,00
383,33
416,67
583,33

255058,33 lei

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
9.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10. Termenii și condițiile de prestare solicitați: februarie-martie 2019
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
12. 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 menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.

Denumirea documentului/cerințelor

3.1.

Formularul ofertei

3.2

Garanţia pentru ofertă 1% fără TVA

3.3

Specificaţii tehnice

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

completată în conformitate cu Formularul (F 3.1)în original, cu ştampila şi semnătura
Participantului;
completată în conformitate cu Formularul (F 3.2):
- în original, garanţie bancară emisă de o bancă
comercială (nu se acceptă transfer pe contul ANP).
- termenul garanției să fie valabilă cu termenul de
valabilitate al oferte (30 zile).
completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)2

în original, cu ştampila şi semnătura
Participantului;
Specificația tehnică a echipamentului oferit să fie
prezentată conform modelului de la pag. 25. a
documentației.
completată în conformitate cu Formularul (F 4.2)în original, cu ştampila şi semnătura Participantului;

3.4

Specificații de preț

3.5

Dovada înregistrării juridice

emis de organul abilitat– copie

3.6

Certificat de atribuire al contului
bancar

eliberat de banca deţinătoare de cont, în original sau copie;

3.7 Certificat de efectuare sistematică a

plăţii impozitelor, contribuţiilor

3.8

Ultimul raport financiar

3.9

Act ce confirna calitatea

3.10 Documentul unic de achiziție europeană

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie;
copie, cu ştampila şi semnătura Participantului;
emis de organul abilitat – copie, cu ştampila şi
semnătura Participantului

DUAE

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (licitația electronică): se aplică
14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor este conform datelor din SIA RSAP
16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
19. 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”.
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
21. 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
22. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.02.2019
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
Se acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
NU
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă

Conducătorul grupului de lucru: Serghei

_________________

3

L.Ș.

