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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Marfuri de uz gospodaresc si rechizite de birou
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati
mun. Orhei
2. IDNO: 1008606006164
3. Adresa: or.Orhei ,str. V. Cupcea nr.4
4. Numărul de telefon/fax: 0(235)28871; 0(235)28873;_060980894
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: danilavaleria20@gmail.com;
cp.orhei@anas.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): activitate sociala

Nr.
d/o

Cod CPV

Lotul 1

1

39830000-9

Unitat
Denumirea
ea de
bunurilor/serviciilor/lucră
măsur
rilor solicitate
ă

Cantit
atea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

115000.00

Produse de curatat

Detergent de rufe praf
automat

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru
fiecare lot în
parte)

kg

1000

Pe baza de sapun, parfumat cu uleiuri
esentiale, pentru toate tipurile de
țesături, pentru spalare automată, în
ambalaj de 6 kg (calitate
superioara)(echivalentul lui Bonux,
Dero)

2

39830000-9

Detergent de rufe lichid
automat

litri

300

Pe baza de sapun lichid, parfumat cu
uleiuri esentiale, pentru toate tipurile
de țesături, pentru spalare automată, în
ambalaj de 6 kg (calitate
superioara)(echivalentul lui Bonux,
Dero)

3

39830000-9

Inalbitor pentru rufe

buc

600

Ambalaj 1 litru, inofensiv

4

39830000-9

Solutie WC

buc

300

Lichid 1 l, usor de utilizat, curatare
rapidă, antibacterial, eliminarea
petelor, depunerii de calcar

5

39830000-9

Solutie pentru geam

buc

150

Lichid 500 ml, cu dispozitiv ”pistol”,
produs pe baza de alcool, curatare
usoară și eficientă, stralucire fără
urme

6

39830000-9

Solutie pentru vesela

buc

600

1 l, consistent densa, diferite
mirosuri

300

Praf pentru veselă în ambalaj 500
gr, delicat, pur ecologic, fără
continut chimic, adaosuri artificiale,
toxice.

200

Lichid 5 l, curatare activa, uscare
fără urme, cu parfum placut
indelungat

2500

Hîrtie igienică, calitate superioară, 2
strat, 40 m, din celuloza

2500

Sapun de toaleta 100 gr in ambalaj
individual, cu ulei natural, diferite
arome

buc

1000

Sapun de rufe(72 %) gospodaresc,
200 gr

buc

1000

Sapun de rufe cu aroma 4 buc x 125 gr
in set

2200

0,75 ml, cu efect antiinflamator,
antibacterial, care ofera protective
contra cariilor

7

39830000-9

Praf pentru vesela

buc

8

39830000-9

Solutie pentru podea

9

39830000-9

Hirtie igienica

10

39830000-9

Sapun de toaleta

11

39830000-9

Sapun de rufe(72 %)

12

39830000-9

Sapun de rufe cu aroma

13

39830000-9

Pasta de dinti

14

39830000-9

Servetele umde

pache
2000
te

Servetele umede 120 buc in pachet,
cu capac, cu diferite mirosuri

15

39830000-9

Servetele cosmetice

pache
300
te

Cu dimensiunile 20x20, cu doua
straturi, 200 buc in pachet

16

39830000-9

Servetele de masa

pache
100
te

Forma patrata, dimensiunea de 25cm

17

39830000-9

Sprei de camera

buc

200

340 ml, arome diferite

18

39830000-9

Gel de dus

buc

600

0,5 l , consistenta densa, cu diferite
mirosuri

19

39830000-9

Sapun lichid

buc

600

Lichid de 0,5 l, cu dozator, diferite
mirosuri, consistentă densă

20

39830000-9

Clatitor de rufe

buc

300

Clatitor, 4 litri, concentrate, cu diefrite
mirosuri

buc
buc
buc

buc

x25cm, albe din celuloza

35000,00

Lotul II Marfuri de uz gospodaresc
1

39830000-9

Burete pentru vesela

2

39830000-9

Aparat de ras

3

39830000-9

Lavete pentru vesela

4

39830000-9

Sirma de vesela

5

39830000-9

Caldare

buc

900

Burette de vase cu canelură si parte
abraziva 90x78x28 cm

set

500

De unica folosinta cu doua lame fixe,
setul din 5 buc

set

500

Din bumbac, cu putere mare de
absorbtie, in set a cite 3 buc

buc

600

Burete metalic pentru vesela din otel
inoxidabil 30gr

buc

50

Din plastic dur , puternic, de 10 l

30

De dimensiune mijlocie, cu coada de
lemn,cu ate si material, calitative
15 buc cu ate
15 buc cu bucati de material

50

De dimensiune mijlocie,
cu ate si material, calitative
25 - cu ate
25 - cu bucati de material

buc

15000

Clestisoare din masa plastic dur, cu
fixatie puternică

30

Din masa plastica dur, 7 litri

buc
6

39830000-9

Mop

buc
7

39830000-9

Schimbator la mop

8

39830000-9

Clestisoare

9

39830000-9

Lighenase

buc

Saci pentru gunoi

ruloa
ne

10

39830000-9

500

Produs din politilena
60 l – 300 buc, cite 20 rulon
120 l – 200 buc cite 10 in rulon

11

39830000-9

Maturi din malai

12

39830000-9

Manusi de cauciuc

buc

50

perec
200
hi

Maturi din malai cu 3 cusuturi, minim
400 gr greutatea
Manusi de cauciuc pentru menaj,
marimea 9

Lotul III Rechizite de birou
1

2

39830000-9

39830000-9

Hirtie A4

Mape cu file

30000.00
cutii

buc

50

Hirtie A4 pentru uz current, cu
grad ridicat de alb si opacitate(1
cutie x 5 buc)

100

Mape cu failure de protectie
(display book)
30 file-50 buc
60 file-50 buc

3

39830000-9

Stilouri

buc

100

Pe baza de ulei,(asemanator
Finegrip Piano) cu virf
subtire,calitativ, de nuanta albastra,
linie de scriere 0.7 mm

4

39830000-9

Dosar cu sina

buc

100

Dosar de carton A4 cu sina

5

39830000-9

Corector tip stilou

buc

50

Mecanism bila 7 ml,calitative

6

39830000-9

Lipici solid(clei uscat)

buc

50

Lipici solid stick pentru hirtie in
recipient de plastic, 21 g

7

39830000-9

Registru 96 foi

buc

80

A4,de matematica

8

39830000-9

Registru 48 foi

buc

80

A4,de matematica

9

39830000-9

Notite autoadezive

buc

90

75x75 mm – 30
12x45 mm – 30
20x50 mm – 30
Diferite nuante, in nr standart
pentru fiecare tip

10

39830000-9

Foi pentru notite (cub
notite)

buc

20

90x90 mm de nuanta alba

11

39830000-9

Marker permanent

buc

20

Cu virf rotund
10 – rosii
10 - negre

12

39830000-9

Invelitori registre

buc

100

A4, incolore

13

39830000-9

Marker text
kores(fluorescente)

set

10

Virf tesit asortat (4 culori in set)

14

39830000-9

Hirtie colorata

set

20

Hirtie color A4, 100 foi 10 culori
in set, 80 g/mp,duble, pentru
imprimare

15

39830000-9

Agrafe nichelate

cutii

10

Agrafe nichel 26-28 mm 100 buc
in cutie

16

39830000-9

Banda adeziva ,mica

buc

30

De dimensiunea mica, 19 mm,
incolora

17

39830000-9

clipse

cutii

10

Pentru hirtie de 25 mm – 5 cutii
(12 buc de nuanta neagra)
Pentru hirtie de 41 mm – 5 cutii
(12 buc de nuanta neagra)

18

39830000-9

Sfoara de cusut

buc

2

Ata din cinepa, cafenie,pentru
cusut dosare 75 mm

19

39830000-9

Mapa protectie

buc

50

Ambalaj politelina cu sina format
A4/120 MK

20

39830000-9

Mape bibliorafturi

buc

30

Confectionat din polipropilena si
carton rigidcu mechanism nichelat
cu doua nivele
15 buc – 5 mm
15 buc – 8 mm

21

39830000-9

Foarfece

buc

15

Office line cu plastic reciclat 100
%

22

39830000-9

Rezerva pentru pistol(clei
fierbnte)

buc

30

Rezerva pentru clei fierbinte de
lipit la pistol
Dimensiune mica 7 mm

23

39830000-9

Capse

cutii

20

Capse pentru capsator 24/6

Valoarea estimativă totală

180000.00

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:bunuri /servicii/lucrări
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;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua in termen
de 10 zile calendaristice de la data semnării contractului.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 30 noiembrie 2021

13. 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)

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 menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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 menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Certificat/Decizie de Înregistrare a
Întreprinderii

Copie , confirmată prin aplicarea
Obligatoriu
semnăturii și ștampilei ofertantului

2

Extrasul din Registrul de Stat al
Persoanelor Juridice

Copie, confirmată prin aplicarea
Obligatoriu
semnăturii și ștampilei ofertantului

3

Certificat de atribuire a contului
bancar

Copie, eliberat de banca
deținătoare de cont, confirmată
prin aplicarea semnăturii și
ștampilei ofertantului

4

Specificații tehnice (F 4.1)

Original,confirmată prin aplicarea Obligatoriu
semnăturii și ștampilei ofertantului

5

Specificații de preț

Original,confirmată prin aplicarea Obligatoriu
semnăturii și ștampilei ofertantului

6

Formularul DUAE

Original,confirmată prin aplicarea Obligatoriu
semnăturii și ștampilei ofertantului

7

Certificat de conformitate sau alte
certificate ce confirma calitatea
bunurilor prezentate

Copie, confirmată prin aplicarea
Obligatoriu
semnăturii și ștampilei ofertantului

8

Oferta

Intocmita fara corectari,cu
semnatura si stampila

Obligatoriu

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): în trei runde cu pauză de
10 minute între ele
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor:

Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

Nu se aplică

21.

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: SIA RSAP

-

pe: SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor:60 de zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. 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”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

29. 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
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul):nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
ianuarie 2022
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ:
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:02.02.2021
34. 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 accept

plățile electronice

Se acceptă

35.

36. 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): nu se aplică
(se specifică da sau nu)

37. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Tcacenco Zinaida

L.Ș.

