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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Produselor de curățat 
(se indică obiectul achiziției) 

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

 
 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Igantenco” 

2. IDNO: 1003600152640 

3. Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble, 149 

4. Numărul de telefon/fax: 079900120/ 72-57-66 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: vignatenco@ms.md/ 

ignatenco.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 

atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul 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 medico-sanitară publică 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 

1 

3983000

0-9 

Detergent (tablete) 

pentru maşina de spălat  

veselă 

bucată 

8000 

Pastile,15-20gr 

pastila,  ambalate 

individual, cu 

adaos de sare 

anticalcar minim 

30%, dedurizarea 

apei. 14 518 

2 

3983000

0-9 
Praf abraziv pentru 

veselă 
bucată 250 

Praf abraziv, 

ambalaj de plastic 

cu capac, cu 

posibilitate de 

dozare. 500 grame 1 603 

3 

3983000

0-9 

Săpun lichid litri 5400 

Dens, spumare 

rapidă, ambalaj de 

plastic transparent 

cu dozator. 450-

500 ml 18 675 

4 

3983000

0-9 

Sodă calcinată kg 1250 

Ambalaj de plastic, 

hîrtie sau 

polietilenă 

netransparentă. 50 

kg 14 259 

5 
3983000 Soluţie de curăţat bucată 200 Solutie pentru 1 507 
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2 

0-9 geamurile, curatat geamul cu 

pulverizator. 

Ambalaj de plastic, 

transparent.500 ml 

6 

3983000

0-9 
Înălbitor şi dezinfectant 

pentru îndepărtarea 

petelor 

bucată 200 

Lichid sau vîscos 

cu conţinut de clor 

minim 70% 

Ambalaj de plastic 

netransparent 1000 

ml 971 

7 

3983000

0-9 Pungi pentru deşeuri 

(negre) 

Bucată 

(rulou) 
2000 

Extra rezistente, 

volum 60-65 litri. 

Etanşabile. Rulou a 

cîte 50 buc 32 126 

8 

3983000

0-9 Pungi pentru deşeuri 

(galbene) 

Bucată 

(rulou) 
2000 

Extra rezistente, 

volum 35-40 litri. 

Etanşabile. Rulou a 

cîte 35 buc 12 755 

9 

3983000

0-9 

Burete bucată 

500 
Din metal pentru 

veselă, greutatea 

15-20gr 622 

10 

3983000

0-9 

Burete profilat pentru 

veselă 

bucată 

200 

Profilat cu 

porozitate fina pe o 

suprafata şi strat de 

fibră pe suprafaţa 

opusă. Dimensiuni 

95*60*44mm 249 

11 

3983000

0-9 

Prosop de hîrtie 

(compatibil cu 

dispenserul)Sistema H3 

set 

300 

Ambalaj a cîte 250 

buc în pachet. 

Culoare albă, roz, 

verde. Cu stantare 

pentru dispenserul 

de dimensiuni 

29*332*135mm. 3 228 

12 

3983000

0-9 

Hîrtie igienică 

bucată 

500 

Culoare 

alba/naturală fără 

perforări, cu 

lungimea 200 m, cu 

1 strat. Pentru 

dispenser 6 715 

13 

3983000

0-9 
Laveta industrială 

set 

100 

Pentru dispenser  

40*40cm,  

etansabil, a câte 85 

bucați în ambalaj 28 085 

14 
3983000

0-9 
Cîrpe pentru podea bucată 

400 Cîrpe pentru podea 

dimensiune 70*70 4 812 

15 

3983000

0-9 

Gel pentru veselă 

kg 

1000 

Dens jelatinos, 

spumare rapidă, 

ambalaj de plastic 

cu capac detașabil. 

450-500 gr 4 122 

16 

3983000

0-9 Praf manual pentru 

curăţarea albiturilor 
kg 140 

Cu adaos de 

componenţi 

emolienţi şi arome, 1 694 
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ambalaj 3,5 -4,5 kg 

17 

3983000

0-9 Dezinfectant praf 850 

gr. 
bucată 10 

Pentru maşina de 

spălat instrumente 

şi dispozitive 

medicale 6 827 

18 

3983000

0-9 Lichid biodegradant bucată 10 
Pentru clătirea 

instrumentelor 

medicale 1000 ml 6 222 

19 
3983000

0-9 Hârtie igienică bucată 3000 albă, fără miez 85 

m 9 177 

Valoarea estimativă totală 
168 166 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru mai multe loturi; 
 (indicați se admite sau nu se admite) 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea va fi efectuată 

termen de 3 zile de la solicitare. 

11. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020 

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___________________________ 
(indicați da sau nu) 

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): 

_____________________________________________________________________________ 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

14. 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 DE ÎNREGISTRARE A 

ÎNTREPRINDERII 

Copia originalului emis de către Camera 

Înregistrării de Stat, confirmat prin 

semnătura şi ştampila participantului 

DA 

2 
DUAE Original- confirmat prin semnătura şi 

ştampila participantului 

DA 

3 
CERTIFICAT DE ATRIBUIRE A 

CONTULUI BANCAR 

Copia originalului emis de către banca 

deţinătoare de cont, confirmat prin 

ştampila şi semnătura participantului 

DA 

4 
LICENŢA Copia originalului semnată şi ştampilată 

de către participant. 

DA 

5 
AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE Copia originalului semnată şi ştampilată 

de către ofertant 

DA 

6 
CERTIFICAT DE EFECTUARE 

REGULATĂ A IMPOZITELOR, 

CONTRIBUŢIILOR 

eliberat de către Inspectoratul Fiscal de 

Stat, copie semnată şi ştampilată de către 

participant 

DA 

7 
ULTIMUL RAPORT FINANCIAR Copia confirmată prin ştampila şi 

semnătura participantului 

DA 

8 
GARANŢIA PENTRU OFERTĂ Original- conform modelului F3.2 

confirmată prin semnătura şi ştampila 

participantului 

DA 
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9 
FORMULAR INFORMATIV DESPRE 

OFERTANT 

confirmată prin semnătura şi ştampila 

participantului 

DA 

10 
CERTIFICAT DE CONFORMITATE Pentru fiecare poziţie- eliberat de 

producător, copia originalului confirmată 

prin ştampila şi semnătura participantului 

DA 

11 
SPECIFICAŢII TEHNICE Conform F4.1 semnată şi ştampilată de 

către ofertant 

DA 

12 
SPECIFICAŢII DE PREŢ Conform F4.2 semnată şi ştampilată de 

căte ofertant. 

DA 

13 
NOTĂ LA SOLICITARE TERMEN DE 3 ZILE 

SE VOR PREZENTA MOSTRE 

PENTRU EVALUARE, TESTARE SI 

CONFIRMACEA SPECIFICATIILOR 

TEHNICE PROPUSE DE LA 

OPERATORUL ECONOMIC 

DESEMNAT CISTIGATOR 

DA 

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz__________________________________________________ 

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Licitație electronică 

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

_______________________________________________________________________________ 

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:cel mai mic preț pe lot 

19. 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% 

   

   

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP 

- pe: [data] Conform SIA RSAP 

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

22. Termenul de valabilitate a ofertelor:45 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

24. 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”. 

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de 

Stat  

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: ____________________________________________________________ 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
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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 

28. 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):_____________________________________________________________________ 

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare:______________________________________________________________________ 

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:Nu a fost publicat anunț de intenție 

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIA RSAP 

32. 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 acceptă 

plățile electronice Se acceptă 

33. 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): _________________________________________ 
(se specifică da sau nu) 

34. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 
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