ANUNȚ de; particip are inclusiv pentru procedurile de
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind achiziționarea Produse de curățat si articole de menaj
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de preturi
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante:: IMSP Spitalul! Clinic de Psihiatrie
2. IDNO: 1003600150554

3. Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3
4. Numărul de telefon/fax: 022 857-239, 022 751-569
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: imsp scp@ms.md.
www.scp.md
~
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
SIARSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
mențiunea ca autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică.
obiectul principal de activitate: prestarea asistenței medicale.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind presitarea/executarea următoarelor servicii de
proiectare/1 ucră ri:
! \r.

d/o j

Cod CPV

Denumirea

1 bunnrilor/scrviciilor

Unitatea
Cantitate a
măsură

1.
1.1
1.2

39800000-0

Detergent manual
Detergent manual
Detergent manual

kg
kg

3 200
200

2.

39800000-0

Detergent automat

kg

800

3.

39800000-0

Săpun de rufe

buc

6 000

litri

100

4.

4.1

6.1

praf, cantitate 5 kg
praf, cantitate 1 kg
praf, pentru mașini de spălat automat,
cantitate 5 kg
solid, 72% acizi grași, greutate; 200 gr,
miros plăcut

64 800,00 Iei
18 400,00 Iei

25 800,00 lei

Săpun lichid
39800000-0

4.2.

5.
6.

\ ii'nai ea
eMim.ii.i ixe
>pc •ific.ire.i lehnic.i deplină Miliciială,
i.i indii.i
M.iml.nde de icfciiniă
peniru iirciiic
Jiul în parivi

39800000-0

39800000-0

6.2

Săpun; lichid

Săpun lichid

litri

1 300

Șampon
Soluție pentru veselă

litri

100

Soluție pentru veselă

litri

100

Soluție pentru veselă

litri

1 900

7.

39800000-0

Gel pentru veselă

buc

500

8.

39800000-0

Praf de curățat

buc

200

cu glicerină, cremos, miros plăcut, nu
usucă pielea mîinilor, fără dozator, volum
1L
cu glicerină, cremos, miros plăcut, nu
usucă pielea mîinilor, volum 5 L
volum 1 L

consistență deasă, spumare rapidă,
degresare înaltă, volum 1 L
consistență deasă, spumare rapidă,
degresare înaltă, volum 5 L
cutie, cantitate 400 gr
praf, pentru curățat bucătărie și baie,
500 gr

9 820,00 lei

1 500,00 lei

13 700,00 Iei

11 000,00 lei

1 800,00 lei

9.

398000004)

10.
10.1

39800000-0

10.2

11.
12.
13.
13.1

39800000-0
39800000-0

Soluție de curățat
Soluție pentru
geamuri
Soluție pentru
geamuri
Soluție pentru
geamuri
Hîrtie igienică

buc

200

crem (gel), pentru curățat bucătărie și
baie, 500 ml

3 500,00 lei

buc

50

cu pulverizator, 500 ml

2 075,00 lei

buc

150

fără pulverizator 500 ml

buc

2 500

Burete

39800000-0

13.2

Burete

buc

1 000

Burete metalic

buc

600

14.

39800000-0

Lavete

set

1 000

15.

398000004)

Mănuși pentru
menaj

perechi

450

16.

din spumă poliuretanică moale, structura
porilor mărită, înspumare abundentă,
cu una din suprafețe - abrazivă,
dimensiuni minim 90x60x30 mm
din inox pentru veselă,
masa minim 10 gr
viscoză, universale, dimensiuni 35x30 ±
2 cm, proprietăți absorbante excelente,
pentru: utilizare uscată și umedă,
rezistentă la substanțe chimice, nu lasă
scame și urme, set din 3 bucăți
din cauciuc pentru menaj prevăzute cu
marginea răsucită ce asigură protecția
bună la contactul cu lichidele, diverse
mărimi

15 000,00 lei
16 000,00 lei

4 700,00 lei

10 000,00 lei

4 050,00 lei

Pungi (sacoșe)

16.1

Pungi (sacoșe)

buc

10 000

398000004)
16.2

Pungi (sacoșe)

17.

Saci (pungi) pentru
deșeuri

17.1

rulou minim 72 m
plastic, minim 2 lame, set din 5 buc

39800000-0

17.2

buc

6 000

Saci (pungi) pentru
deșeuri

buc

50

Saci (pungi) pentru
deșeuri

buc

50

18.

39800000-0

Coș (container)
pentru gunoi

buc

10

19.

39800000-0

Perie

buc

50

20.

39800000-0

Mătură pentru
stradă

buc

50

21.

39800000-0

Mătură din mălai

buc

200

22.

39800000-0

Făraș

buc

50

23.

39800000-0

Mop din fire de
bumbac

buc

100

24.

39800000-0

Găleată cu storcător

buc

100

biodegradabile,
pentru
produse
alimentare, tip maieu, cu torți,
dimensiuni aproximative 23x39 cm,
sarcina 3 kg, set de 50 sau 100 buc
biodegradabile,
pentru
produse
alimentare, tip maieu, cu torți,
dimensiuni aproximative 28x49 cm,
sarcina 5 kg, set de 50 sau 100 buc

polietilenă de înaltă densitate, rezistente,
volum 60 litri, culoare neagră, rulou a
cîte 20 buc
polietilenă de înaltă densitate, rezistente,
volum 120 litri, culoare neagră, rulou a
cîte 10 buc
plastic, închidere cu capac, fără pedală,
volum 33-37 litri, culoarea neagră, gri
pentru curățarea suprafețelor rezistente
din gresie și faianță, cu rnîner pe toată
lungimea periei, prindere pe marginea
periei, material polipropilenă,
peri medii duri din PVC,
dimensiuni (17x5x6 cm) ± 2 cm
mătura din PVC,
coada din lemn minim 140 cm
3 rînduri de sfoară, categoria superioară,
înălțimea 80-85 cm, suprafața de lucru
30-35 cm
din plastic cu lamelă de cauciuc,
suprafața de lucru minim 25 cm
greutatea minim 200 gr, culoarea albă,
pentru a putea fi utilizat la coada din
lemn cu filet
plastic, pentru mop din bumbac,

15 200,00 lei

2 350,00 lei

1 900,00 lei

700,00 lei

3 250,00 lei
7 000,00 lei
1 750,00 lei
2 800,00 lei

9 000,00 lei

25.

39800000-0

Dispenser pentru
prosoape de hîrtie

buc

10

26.

39800000-0

Prosoape de hîrtie
pilate pentru
dispenser

buc
ambalaj

1 800

27.

39800000-0

Dozator pentru
săpun lichid

buc

20

volum minim 12 L
rezistent la deteriorări mecanice,
proprietăți rezistente la uzură, suprafața
netedă, ușor de curățat și întreținut,
design modem.
Caracteristici generale:
Material carcasa: ABS-plastic rezistent,
culoare albă
Material consumabil: prosoape de hîrtie
pilate
Determinarea nivelului de hîrtie prin:
fereastră transparentă de vizionare în
partea de jos
Opțiune de amplasare: pe perete
Sistem de blocare cu încuietoare și cheie
amplasat pe partea laterală
înălțime: 270 - 300 mm
Lățime: 260 - 280 mm
Adîncime: 110 - 130 imn
Greutate: max 1 kg
Capacitate: 200 - 250 prosoape
numărul de straturi: minim 2
Culoare: alb sau gri deschis
Dimensiuni: compatibile dispenserului
250-270 imn x 240-260 mm
Cantitatea în ambalaj: 200 - 250 buc
rezistent la substanțe chimice și
deteriorări mecanice, proprietăți
rezistente la uzură.
Caracteristici generale:
Material carcasa: ABS-plastic rezistent,
culoare albă
Material consumabil: săpun liclrid de
densități diferite
Determinarea nivelului de săpun lichid
prin: fereastra de vizionare Opțiune de
amplasare: pe perete Metoda de pornire
a lichidului: mecanic (buton)
Capacitate: 0,5 - 0,8 L
Valoarea estimată totală

3 500,00 leii

45 000,00 lei

3 000,00 lei

297 595,00 lei

9. In cazul procedurilor de preselecție se indică numărul! minim al candidaților și, dacă
este cazul, numărul maxim al acestora: nu este cazul.

10. In 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.
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrai e/p re sta re solicitați: pe parcursul anului 2022, în decurs
de 10 zile calendaristice de la comandă.
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.
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor Ic;gi sau al unor
acte administrative (după caz): nu este cazul.
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

1 6. Scurta descriere

a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici jcare pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul miniim
(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile
solicitate (DUAE, documentație):

Nr.
(l/o

( rilcriile de calificare și de .selecție

i

(Descrierea criteriului/cerințcii)

I

Muc < c ('.micii ai ar? a îndeplinirii
critcriului/cerinței:

Nivelul miniim/
1 Obligativitatea

1

Declarație privind valabilitatea ofertei

Potrivit Anexei nr. 8 din documentele de atribuire,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului.

Da

2

Specificații tehnice

Conform Anexei nr. 22 din documentele de atribuire,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului.

Da

3

Specificații de preț

Conform Anexei nr. 23 clin documentele de atribuire,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului.

Da

4

Garanția pentru ofertă (1%)

Original, emisă de către bancă, conform Anexei nr. 9.
Notă: transfer la contul autorității contractante nu se
acceptă. în cazul în care, ofertantul nu îndeplinește
această condiție de calificare solicitată, oferta
acestuia automat se respinge.

Da

5

Extras actualizat de la Agenția Servicii
Publice a persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea
electronice a Participantului.

Da

6

Certificat de atribuire a contului bancar

Copie eliberată de banca deținătoare de cont,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului.

Du

7

Certificat de efectuare sistematică a
plății impozitelor, contribuțiilor

Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal al RM,
(valabilitatea certificatului conform cerințelor IF al
RM), confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice a Participantului.

Da

8

Ultimul raport financiar

Copie, confirmată prin aplicarea
electronice a Participantului.

Da

9

Certificat de conformitate/aviz sanitar
sau alt certificat ce atestă calitatea
bunului (lotul 1,2,3)

Copie, eliberată de către organismul național de
evaluare a conformității în RM, confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice a Participantului.

Documentul
Unic
de
Achiziții
European (DUAE)
Garanția de bună execuție a contractului
(5%)

Completat și autentificat prin inscripția și semnătura
electronică a operatorului economic.
Original, emisă de către bancă, conform Anexei nr.
10 (la etapa semnării contractului).
La etapa evaluării ofertelor se vor solicita mostre (de
la potențialii câștigători). Mostrele urmează vor fi
prezentate în decurs de 3 zile de la solicitare.
1. La etapa evaluării ofertelor documentația de
atribuire se va solicita pe suport de hârtie confirmată
prin semnătura și ștampila umedă.

10

11
12

Cerințe speciale

13

Notă

semnăturii

semnăturii

Da

Da
Da
Da

Da

17. Garanția pentru ofertă, după caz Garanție bancară, cuantumul 1%.

18. Garanția de bună execuție a co ntractului, după caz Garanție bancară, cuantumul 5%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

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): nu.
22. Ofertele se prezintă în valuta națională.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut si
corespunderea documentației de atribuire solicitată de către autoritatea contractantă.
24. Factorii de evaluare a ofertei cellei mai avantajoase din punct de vedere economic.
precum și ponderile lor:
IIIX r.
| <1 0

1

» Denumirea factorului de evaluare

Ponderea

Pi ețul cel mai scăzut și corespunderea documentației de atribuire solicitată de către
autoritatea contractantă

1

25. Termenul limita de depunere/deschidere a ofertelor:
-

conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] 10:00,
pe: [data] 30.09.2022.

26. Adi esa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

29. Persoanele
autorizate
să
asiste
la
deschiderea
ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
română.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene:__________
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. 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, conte'statii@ansc.md
33. 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 este cazul.
34. în cazul achizițiilor per iodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunț: nu a fost publicat
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.09.2022
37. în cadrul procedurii de achiziție publică se va utilliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
Sistemul de comenzi electronice
Facturarea electronică
Plățile electronice

Se va utiliza/accepta sau n u

38. 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):
(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante:_____

Conducătorul grupului de lucru:: Iurie PAVLOV

