Specificaţii tehnice F 4.1
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP
Denumirea procedurii de achiziție: : Cererea ofertelor de preţuri: Produse de curățat pentru cantinele unităților/ instituțiilor militare a Armatei
Naționale, pentru anul 2021

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor

Modelul
articolului

Ţara de
origine

Producătorul

Specificarea tehnică deplină
solicitată de către autoritatea
contractantă

1

2

3

4

5

6

Detergent
pentru
spalarea
vaselor EcoClean

RM

Specificarea tehnică
Standarde
deplină propusă de către
de referinţă
ofertant
7

8

Bunuri
Lotul 1
Detergent lichid
pentru spălarea
vesele

Condiţii tehnice de calitate:
Ecochim-Grup Condiţii tehnice de calitate: Detergent
pentru
spălarea
manuală
a
veselei,
lichid
Detergent pentru spălarea
SRL
vâscos cu pH neutru, cu capacități de
curățare și degresare în profunzime a
veselei la spălare în apă caldă şi apă
rece, concentrația surfactanți anionici
15-30%; - Ambalaj: PET (flacoane,
canistre) 1 - 5 litri. - Detergent lichid
pentru spălarea veselei, să corespundă
cerințelor SM GOST R 51696:2003; Marcarea să corespundă cerințelor HG
RM nr. 996 din 20.08.2003, anexa 2;
marcarea, ambalarea, păstrarea să
corespundă cerințelor SM STB
1044:2011 Termenul de valabilitate al
produsului - minim 18 luni din data
livrării. Termen de livrare: 01 iulie – 30
noiembrie 2021. Condiţii de livrare:
livrarea se va efectua cu transportul

SM GOST R
51696:2003
manuală a veselei, lichid vâscos HG RM nr. 996
cu pH neutru, cu capacități de
din 20.08.2003
curățare și degresare în
SM STB
profunzime a veselei la spălare
1044:2011
în apă caldă şi apă rece,
concentrația surfactanți anionici
15-30%; - Ambalaj: PET 5 litri.
- Detergent lichid pentru
spălarea veselei, să corespundă
cerințelor SM GOST R
51696:2003; - Marcarea să
corespundă cerințelor HG RM
nr. 996 din 20.08.2003, anexa
2; marcarea, ambalarea,
păstrarea să corespundă
cerințelor SM STB 1044:2011
Termenul de valabilitate al

vânzătorului la comanda cumpărătorului,
la depozitul Secţiei alimentară mun.
Chişinău, în zilele de marţi, miercuri şi
joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00, la
data şi în cantităţi conform cererii remise
prin poşta electronică de către şeful
Secţiei alimentare (operatorii economici
participanţi la procedura de achiziţie, vor
indica în ofertă adresa de e-mail, la care
vor fi primite comenzile). La livrarea
mărfii se va prezenta copia Avizului
sanitar. Ofertanţii pentru prezenta poziţie
vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile
de la termenul limită de deschidere a
ofertelor.

produsului - minim 18 luni din
data livrării. Termen de livrare:
01 iulie – 30 noiembrie 2021.
Condiţii de livrare: livrarea se
va efectua cu transportul
vânzătorului la comanda
cumpărătorului, la depozitul
Secţiei alimentară mun.
Chişinău, în zilele de marţi,
miercuri şi joi, de la ora 09:00
până la ora 15:00, la data şi în
cantităţi conform cererii remise
prin poşta electronică de către
şeful Secţiei alimentare
(operatorii economici
participanţi la procedura de
achiziţie, vor indica în ofertă
adresa de e-mail, la care vor fi
primite comenzile). La livrarea
mărfii se va prezenta copia
Avizului sanitar.
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