Anexa nr. 2
la Documentaţia standard nr.__l 15_
d i n “ 15 ” 09 2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE
INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECŢIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziţionarea

Detergenţilor si obiectelor de uz gospodăresc________________
(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie_ Achiziţii cu costuri mici______________________________
(tipul procedurii de achiziţie)
*Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii publice a autorităţii contractante (Da/Nu): da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:_ htt://colegiuldeniedicinacahul.ediic.nul______________

1. Denumirea autorităţii contractante:

1P Colegiul de Medicina Cahul_____________________

2. IDNO:

1008603002394_____________________________________________________________

3. Adresa

or. Cahul, str. A. Mateevici 103/1_____________________________________________

4. Numărul de telefon/fax: 068125441 Petreanu Tatiana, 0299-3-44-81______________________
5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: chcolmed@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de Ia care se va putea obţine accesul la documentaţia
de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadru!procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă
formă de achiziţie comună): Instituţie Publică________________________________________
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
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li uitat
Nr.
d/o

Cod CPY

Denumirea bunurilor/
serviciilor

ea de
m as u r
a

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Lotul 1

1.

Detergent manual 400
gr Surf 2in 1

buc

50

Detergent manual 400 gr Surf 2in 1

2.

Detergent Automat
450 gr

buc.

10

Detergent Automat 450 gr, pentru
maşini automate de spălat rufe, praf un
parfum rafinat. Tip detergent: pudră.

Soluţie p/u geamuri
500 ml cu pulverizator

buc

20

Soluţie p/u geamuri 500 ml cu
pulverizator, sprei

4.

Săpun lichid 5 L cu
glicerina,
Antibacterial

buc

10

Săpun lichid 5 L. bogat in glicerina cu
aroma plăcută. Antibacterial. Hrăneşte
şi protejează pielea fragila a mănilor.

5.

Soluţie pentru WC,
750 ml

buc

20

Dezinfectant înalbitor cu molecule
active Anti-Calcar care aderă la pereţii

3.

39800000-

0

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

vasului de toaletă chiar şi sub apă
Compoziţie: dezinfectant, hipoclorid
de sodiu 4,5 g la 100g,<5 agent de
înalbire pe bază de clor (hipoclorid de
sodium), surfactant neonici, săpun,
parfum. Asigură o curăţare eficientă a
vasului de toaletă; îndepărtează petele
şi depunerile de piatră; Elimină
bacteriile, mucegaiul, spori şi viruşi;
Asigură o acoperire eficientă a vasului
de toaletă; Are un parfum plăcut care
durează mult; volum- 750 ml
Detergent p/u vase
(praf) 500gr

6.

buc

60

Detergent p/u vase (praf) 500gr pentru spălat vesela.

7.

Saci pentru gunoi 60 L

nil.

20

Saci mari pentru deşeuri din
activitarea medicală: confecţionaţi din
celofan durabil, ce rezistă ia
transportarea minim a 30-40 kg
deşeuri; ce asigură ermeticitate imposibilitatea ca la o eventuală
nimerire a deşeurilor lichide acestea să
se scurgă; capacitate de încărcare de
60 L; netransparenţi; Grosime 18-20
microni; Ambalaj 20 buc/rulou

8.

Aerozol 400 ml

buc

10

Aerozol 400 ml împrospător de aer

9.

Mănuşi din cauciuc
(M/L)

buc

30

Mănuşi din cauciuc pentru menaj
prevăzute cu marginea răsucită ce
asigură protecţia bună la contactul cu
lichidele, diverse mărimi

10 .

Lavete de bucătărie 3
buc/ set

set

20

Lavete 3 buc-set, 38x38 cm diverse
culori, universal. Material-viscoza.

11.

Şerveţele de masa
30/30 100 buc in
pachet

pac

20

Şerveţele de masa 30/30 100 buc in
pachet

12.

Şerveţele umede cu
capac 120 buc in
pachet

pac

30

Şerveţele umede cu capac 120 buc in
pachet. Şerveţele umede curăţă şi
umezesc pielea, conţin alcool

13.

Hîrtie igienica Clasic
4 buc in set ,3 straturi

set

20

Hârtie igienica Clasic 4 buc in set.
Hârtie igienica simplă în 3 stratutri
porţionată pe tub, in set 4 buc.

398000000

14.

Hîrtie igienică

buc

50

15.

Pahar de unica
folosinţă 180ml, 1/50
set

set

30

16.

Mănuşi de lucru PVC

buc

50

Hîrtie igienică: Materie primamaculatura culoare gri. Număr straturi
-1 strat; Tipul hîrtiei: neporţionată.
Diametru ruloului : 102 +/- 3mm.
înălţimea ruloului: 93 +/- 3mm.
Lungimea ruloului 60-65 m. Perforare:
nu parfumare.
Pahar carton 180 ml, 1/50 set. Pahar ca
rton ideal pentru băuturi reci şi calde .
Pahar din carton cu perete dublu alb la
interior si natur la exterior.
Mănuşi de lucru PVC -din poliester/bu
mbac cu aplicaţii punctiforme din PVC

17.

Detergent pentru vase
0,500Vil

18.

Soluţie Antimucegai
500ml

buc

buc

10

pe palma si degete asigura protecţie la
locul de munca. Se utilizează pentru o
gama larga de aplicaţii.
Detergent pentru vase: Soluţie p/u
curaţarea vaselor; Gel;vo!um- 0,500
ml.

5

Soluţie Antimucegai 500ml, elimina
eficient mucegaiul
7470,00

Valoarea estimativă totală, fără TVA

9. în cazul procedurilor de preselecţie se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora, nu se aplică_______________________________
10. în cazul în care contractul este împărţit 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 aceluiaşi ofertant_______________
11.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite__________
(indicaţi se admite sau nu se admite)

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare solicitaţi: cu livrare la IP Colegiul de Medicina
Calmi______________________________________________________________________________
13. Termenul de valabilitate a contractului:

31 decembrie 2022_______

14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu_____________________________
(indicaţi da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte
administrative (după caz): nu se aplică________________________________________________
(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie/de preselecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
_documentaţie):________________________________________________________________________
Nr.
d/o
1.

Criteriile de calificare şi de selecţie
(Descrierea criteriului/cerinţei)
Declaraţie privind valabilitatea ofertei

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:
Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Nivelul minim/
Obligativitatea
Da

Confirmata prin semnătură electronica
2.

Cerere de participare

Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

Confirmata prin semnătură electronica
3.

Specificaţia tehnică şi preţuri

Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

Confirmata prin semnătură electronica
4.

Certificat/Decizie de inregistrare a

Copie.Confirmata prin aplicarea

Da

5.

6.

intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al
personalul juridice

semnăturii şi ştampilei participantului.

Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Inspectoratul
Fiscal

Original .Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Informaţia generale despre ofertant

Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Confirmata prin semnătură electronica
Da

Confirmata prin semnătură electronica
Da

Confirmata prin semnătură electronica
7.

Certificat de atribuirea contului bancar

Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

Confirmata prin semnătură electronica
8.

Neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere

Declaraţie pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Da

Confirmata prin semnătură electronica

17. Garanţia pentru ofertă, după caz nu se solicită, cuantumul__________________________.
18. Garanţia de bună execuţie a contractului, după caz nu se solicită, cuantumul__________ .
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a
procedurii negociate), după caz nu se aplică___________________________________________
20. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): __________
21. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):_nu_______
22.Ofertele se prezintă în valuta

lei MD_______________________________________________

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Preţul cel mai scăzut________
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi
ponderile lor:

Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea0/«

25.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
conform SIA RSAP /până Ia: / ora exactă]_\nformaţia o găsit în SIA RSAP
pe: [data]_ Informaţia o găsit în SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor f i depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor:
28. Locul deschiderii ofertelor:

30 zile___________________ ______ ________

SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor f i respinse.

29. Persoanele
autorizate
să
asiste
la
deschiderea
ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia
cazului cînd ofertele au fo st 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 şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii
Europene:__nu____________________________________ ___________________________________
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

32. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: num. Chişinău, bd. Ştefan ce! Mare şi Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul):
nu sunt______
34.In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu
se aplică________________________________________________________________________________
35.Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ:
Prima publicare____________________________________________________________
36.Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:
37. n cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
Sistemul de comenzi electronice
Facturarea electronică
Plăţile electronice

17.06.2022
Se va utiliza/accepta sau nu
Da
Nu
Da
Da

38.Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei
Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene):
nu_________________________________ ____ (se specifică da sau nu)
39.Alte informaţii relevante: nu sunt

Conducătorul

Musteaţă Abona

