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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea chimiei casnice, produselor de menaj și îngrijire personală
prin procedura de achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorități icontractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei
2. IDNO: 1003602150743
3. Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51
4. Numărul de telefon/fax: 026284463/ 026284407
5. Adresa de e-mail și pagina web oficialăale autorității contractante: srsingerei@ms.md,
srsingerei.com.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficialăde 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): Instituție publică ce prestează servicii medicale
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Nr.
lot

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
11

CPV

Canti
tatea

Detergent
automat

39831200-8

100

Detergent
manual
Săpun lichid
Săpun de rufe
Agent lichid
pentru albire
Soluţie pentru
WC (anticalcar)
Soluţie pentru
canalizare
Lichid pentru
geamuri
Detergent de
vase
Praf de spălat
vesela (nisip)
Teu pentru podea
40 cm,
Suport de lemn
(pentru teu)

39831200-8

Denumirea

Unitatea de
măsura

kg

33711900-6
33711900-6
39831250-3

39831600-2

39831600-3

39831000-6

39831200-8

39832100-4

50
600
500
300
300
50
200
500
300

kg
l
buc
L
L
litri
L
L
buc

Descriere

Detergent automat, pulbere, cu
anticalcar, ambalaj maximum 10
kg. Se vor prezenta mostre cu
efectuarea spălării
pulbere, ambalaj maximum -5 kg,
Săpun lichid, ambalaj- 5 l
ambalaj - 0,200, 72 %
ambalaj - 1 L,
ambalaj - 1 L
ambalaj flacon - 1 l
ambalaj - 1 L, cu spray
ambalaj 5-10 litri,
ambalaj - 500 gr,

Suma
estimativă
fără TVA

1200,00

650,00
2970,00
1550,00
1500,00
2700,00
450,00
2200,00
3000,00
2100,00

3920000-4

50

buc

Teu pentru podea 40 cm, cu
coadă telescopică

2500,00

3920000-4

50

buc

Suport de lemn (pentru teu)

450,00

11
11

11

Lavetă
microfibră 60 cm
Lavetă
microfibră 40 cm
Rezervă Mop,
din bumbac, 350
gr

3920000-4

20

buc

Lavetă microfibră 60 cm

400,00

3920000-4

140

buc

Lavetă microfibră 40 cm

2100,00

50
buc

3920000-4

12

Perie arici pentru
calorifere

3920000-4

7

buc

13

Perie pentru
podea 30 cm

3920000-4

15

buc

3920000-4

7

buc

3920000-4

6

buc

3920000-4

15

buc

17

Perie pentru
spălat
instrumentele
medicale

3920000-4

40

buc

18

Burete pentru
veselă

3920000-4

14
15
16

Perie pentru
covoare
Perie pentru
păianjen
Perie pentru
viceu

400

20

Răzuitor pentru
veselă din metal,
medii, inox
Lavetă pentru
suprafețe 30x30

21

Mănuşi de menaj

3920000-4

400

Saci pentru
deșeuri, 35 L,
negri
Saci pentru
deșeuri, 120 L,

19640000-4

200

19

22
23

buc

300
buc

3920000-4

3920000-4

19640000-5

300

300

buc

perechi

Rezervă Mop din bumbac, 350
gr, cu fire răsucite din bumbac cu
filet, capacitate de absorbţie a
apei, cu posibilitatea de a se ataşa
diferitor tipuri de mâner
Perie arici pentru calorifere, Perii
pentru
curăţarea radiatoarelor
(calorifere)
Perie pentru podea 30 cm, cu
posibilitatea de a se ataşa
diferitor tipuri de mâner
Perie pentru covoare, cu mîner,
15-20 cm,
Perie pentru păianjen (rotunde)
Perie pentru wc din plastic cu
suport , culori deschise
Perie pentru spălat instrumentele
medicale (cu măner, 5cm x 1012cm, cu mîner din plastic rigid,
perii din nylon permit
îndepartarea in profunzime a
eventualelor reziduuri fără
lezarea mecanică a
instrumentelor
Burete pentru veselă, medii, su
strat abraziv, minimum - 70 cm2,
Răzuitor pentru veselă, din metal,
medii, inox, min 100 gr.
Lavetă pentru mese, universală,
din microfibră, 30x30
Mănuşi de menaj, universale, din
cauciuc, rezistente în măsură să
protejeze pielea împotriva
acţiunii produselor de curăţat,
asigurînd o utilizare îndelungată,
prevăzute cu margine răsucită ce
asigură protecţie radicală la
contactul cu lichidele. Lungimea
mănuşilor este de -~ 30 cm.
Mărime: M, L

1000,00

105,00

675,00

70,00
150,00
750,00

400,00

1000,00

1200,00

2400,00

2800,00

rulon

35 l nr. 100, negri, rezistenți

3200,00

rulon

120 L, nr. 10 negri, rezistenți

5700,00

negri
24

25

26

27

28

19640000-4

Saci pentru
deșeuri, 160 L,
negri
Saci pentru
deșeuri, 35 L,
galbeni
Saci pentru
deșeuri, 60 L,
galbeni
Rulouri de
șervețele pentru
șters mîinele

19640000-5

19640000-5

33760000-5

400
rulon

160 l nr 10, negri, rezistenți

9600,00

rulon

35 L, nr. 50 galbeni, rezistenți

2000,00

rulon

60 L, nr. 20 galbeni, rezistenți

2400,00

200

200

600
rulou

Hîrtie igienică

33760000-5

5000

rulou

Rolă derulare centrală, 1 strat,
300 m, 35x19,8, 857-860 buc//
Compatibilă cu dispenser pentru
role prosoape 255x331x239
Hîrtie igienică, creponată, 1 strat,
h- 9-10 cm; l- 35-40 m

Total

28180,00
7200,00
92600,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul,
numărul maxim al acestora.________________________________
10. 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
11.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admitesau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Pe parcursul anului 2022, trimestrial, la cerere,
în condiții INCOTERMS 2021 DDP
13. Termenul de valabilitate a contractului: 05.03.2022-31.03.2022
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 legis au al unor acte
administrative (după caz): nu
________________________________________________________________________________
(se menționeazărespectiveleacte cu putere de legeșiacte administrative)

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

Nr.
d/o
1
2

Documente obligatorii
care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP
Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare
Criteriile de calificare și de selecție
Mod de demonstrare a îndeplinirii
Nivelulminim/
(Descrierea criteriului/cerinței)
criteriului/cerinței:
Obligativitatea
Formular (DUAE) - Documentul unic Formular DUAE completat- confirmat prin Obligatoriu
de achiziții european
aplicarea semnăturii electronice.
Cerere de participare
- în original semnat electronic;completată Obligatoriu
Conform Anexei nr. 7 din Documentația
standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115

din 15.09.2021
Anexa nr. 8 la Doc. Standard completatconfirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.
Anexa nr. 22 la Doc. Standard completatconfirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.
Anexa nr. 23 la Doc. Standard completatconfirmat prin aplicarea semnăturii
electronice.

DECLARAŢIE privind valabilitatea
ofertei

3

Specificații tehnice

4

Specificații de preţ

5

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Cerințe de calificare obligatorii
Certificat privind lipsa sau existența
restanțelor fațădebugetul public
național (eliberat de FISC).
Certificat de atribuire al contului
bancar
Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice

9

Certificat de conformitate

10

Mostre

copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice
La solicitare, în termen de 2 zile

6

7
8

eliberat de banca deținătoare de cont /copie
semnată electronic;
Certificat/Extras din Registrul de stat al
persoanelor juridice - copie, confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz - nu, cuantumul __________________________________..
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz - nu , cuantumul ___________________.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii
negociate), după caz______-____________________________________________
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordulcadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):__-_______________
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _-__________
22. Ofertele se prezintă în valuta __lei MD_
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preţ pe lot, pentru
operatorul economic ce întrunește toate cerințele obligatorii
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumireafactoruluideevaluare

Ponderea%

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

conform SIA RSAP

26. Adresa 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 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.
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 de stat
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu _________________________________________________________________
(se specifică denumireaproiectului 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, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în JurnalulOficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referăanunțul respectiv (dacăestecazul): nu
34. În cazul achizițiilor periodice, 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
anunţ: _______________________________________________________________________
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumireainstrumentuluielectronic
Depunereaelectronicăaofertelorsau a cererilor de participare
Sistemuldecomenzielectronice
Facturareaelectronică
Plățileelectronice

Se va utiliza/accepta sau nu
Da
Nu
Da
Da

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): nu
39. Alte informații relevante:
-

Achitarea plății pentru bunurile livrate se va efectua în termen de 30 zile.

Conducătorul grupului de lucru: Malcoci Vasile .

