Specificaţii tehnice (F4.1)
[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 ocds-b3wdp1-MD-1622636906631 din 11.06.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Produse De Curățat Pentru Cantinele Unităților/ Instituțiilor Militare A Armatei Naționale, Pentru Anul 2021
Denumirea
bunurilor

Modelul
articolul
ui

Ţara de
origine

Producătorul

Specificarea tehnică deplină
solicitată de către autoritatea
contractantă

Specificarea tehnică deplină
propusă de către ofertant

Standar
de de
referinţă

2

3

4

5

6

7

8

Bunuri/servicii

39831210-1

Lotul 1

Detergent lichid
pentru spălarea
veselei

ECCO

Digitally signed by Ţurcanu Ştefan
Date: 2021.06.09 13:58:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Republica
Moldova

Luxfarmol
SRL

Condiţii tehnice de calitate:
Detergent pentru spălarea manuală a
veselei, lichid 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 R51696:2003;
- Marcarea să corespundă cerințelor
HG RM nr. 996 din 20.08.2003,
anexa 2; marcarea, ambalarea,

Condiţii tehnice de calitate:
Detergent pentru spălarea manuală
a veselei, lichid 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 1530%;
- Ambalaj: PET (flacoane, canistre)
1/5 litri.
- Detergent lichid pentru spălarea
veselei, să corespundă cerințelor
SM GOST R51696:2003;

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
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.

TOTAL

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan
Ofertantul: ,,Romedcom”SRL

În calitate de: Administrator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciuseva 16, of.6

- 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 - 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.
Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor
prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a ofertelor.

Specificații de preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1622636906631 din 11.06.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Produse De Curățat Pentru Cantinele Unităților/ Instituțiilor Militare A Armatei Naționale, Pentru Anul 2021

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Preţ unitar
(fără TVA)

Preţ unitar
(cu TVA)

Suma

Suma

fără

cu TVA

8

Livrare/
prestare
9

115 200,00

01iulie – 30
noiembrie
2021

TVA
1

2

3

4

5

6

7

Termenul
de

Clasificație
bugetară
(IBAN)

10

39831210-1

Bunuri/servicii
Lotul 1

Detergent lichid pentru
spălarea veselei

kg

10000,00

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan
Ofertantul: ,,Romedcom”SRL

9,60

11,52

96 000,00

În calitate de: Administrator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciuseva 16, of.6

MD44TRPB
AA336110A
00857AC

