
ANUNŢ DE PARTICIPARE 
la procedura de achiziţie publică de tip C E R E R E A O F E R T E L O R DE PREŢURI 

nr. 18/00386 din 02.02.2018 

Denumirea autorităţii contractante: 
Tip procedură achiziţie: 
Obiectul achiziţiei: 
Cod CPV: 

IMSP Spitalul Raional Cantemir 
Cerere a ofertelor de preţuri 
Produse de curăţat şi de lustruit, conform necesităţilor anului 2018 
39800000-0 

Data publicării anunţului de intenţie: Nu e specificată 

Această invitaţie la procedura de achiziţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice 
INr.. Iu din 0 2 ( 0 2 I2 0 1 8 I 

în scopul achiziţionării "Produse de curăţat şi de lustruit, conform necesităţilor anului 2018" 
conform necesităţilor autorităţii contractante (în continuare - Cumpărător), pentru perioada bugetară- 2018 
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM 

Cumpărătorul invită operatori i economici interesaţi , care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind 
l ivrarea/prestarea/executarea următoare lor Bunuri: v ^ d P r l v m a 

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice 

INr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Unitatea de 
măsura Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 
Produse de curăţat şi de lustruit 

39831200-8 Detergent Kilogram 600.00 praf, pentru spălare automată, cu 
înălbitor şi aromatizator. amba.5 1 

1.2 39831200-8 Detergent Kilogram 150.00 praf, pentru spălare manuală, 
aromatizat, ambalai 0.450 ki> 1.3 

1.4 
39830000-9 
39831240-0 

Praf anticalcar Kilogram 60.00 automat .ambalaj 0,4 kg 
Soluţie pentru curăţat geamurile Litru 150.00 cu alcool, cu pompă, ambalaj 0,75 

litri 
1.5 
1.6 

39831210-1 
39831210-1 

Detergent pentru veselă Kilogram 150.00 gel, ambalaj 0,4 kg 
Soluţis pentru spălarea veselei Litru 200.00 concentrată, aromatizată,ambalaj 1 

litri 
39831000-6 Săpun Bucată 100.00 de toaletă, în asortiment, ambalaj 

25_gL 39831000-6 Săpun Bucată 100.00 pentru spălarea rufelor, 72% 
grăsime, ambalai 300 gr 1.9 

1.10 
39831000-6 
39831000-6 

Săpun Litru 425.00 lichid, antibacterial, ambalaj 5 litri 
înălbitor universal Litru 350.00 ambalai 1 litru 1.11 

1.12 
39831240-0 
39832100-4 

Soluţie pentru scoaterea mucegaiului Litru 30.00 ambalai 0.75 litri 
Pudră de curăţat Kilogram 60.00 pentru veselă, aromatizat, ambalaj 

0,4 kg 
1.13 
1.14 

39831600-2 
39811 100-1 

Soluţie curăţare şi dezinfectare WC Litru 150.00 ambalai 0,75 litri 
Spray deodorant Bucată 50.00 pentru cameră, ambalaj 300 ml 

1.15 39832000-3 Burete ergonomie Bucată 1000.00 pentru veselă, mărime:Lăţ.-68 
mm,Lun.-95 mm,înal. - 45 mm 

39832000-3 Spălător Bucată 1000.00 din sîrmă INOX, mărimea normală 
39800000-0 
39800000-0 

Pachet 3 Bucată 200.00 galbene, 60 litri, rulon N20 
1.18 

1.19 
Pachet ; Bucată 500.00 galbene, 35 litri, rulon N50 

39800000-0 
39800000-0 

Pachete Bucată 1000.00 negre, 35 litri, rulon N50 
Mănuşi Pereche 200.00 din cauciuc, mărimi diferite 

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: 

In termen de 3 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2018. 
DDP - Franco destinaţie vămuit 

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o 

1 

Denumirea documentului/cerinţei 

Informaţie despre ofertant 

Cerinţe suplimentare faţă de document 

Confirmată prin semnătura şi ştampila participantului 

Obligativitatea 

Da 



pag. 2 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de documcnt Obligativitatea 

2 Oferta confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. Da 
3 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau 

extras 
Emis de Camera înregistrării de Stat - copie -
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 

Da 

4 Certificat cu privire la situaţia contribuabilului original eliberat de Inspectoratul Fiscal, termen de 
valabilitate -3 zile pînă la deschiderea ofertelor 

Da 

5 Ultimul raport financiar/statistic Copie—confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului 

Da 

6 Certificat de confirmare a produselor Copie-confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului 

Da 

7 Lista de buniri cu specificaţiile tehnice Confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului Da 

Informaţie Suplimentară: 
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor 
de licitaţie la adresa indicată mai jos : 

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Raional Cantemir 
Adresa: or.Cantemir, sti-.Tcstcmitanu 1 
Tel.: 0273-22799 22448 , Fax: 0273 22448 , E-mail: srcantemir@mail.ru 
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CHIHAI TATLANA, jurist 

întocmirea ofertelor: 
">ferta şi documente le de ca i f icare sol ic i ta te în tocmi te clar, fără corectăr i , cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei 
. esponsabi le , puse în pl ic , s igi late şi ş tampi la te , u rmează a fi prezenta te 

p înă la : 12.02.2018 10:00 
pe adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 

NOTĂ: în cazul prezentării ofertei şi documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ştampilată şi semnată 
în original precum şi documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfăşurării procedurii. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile 

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorităţii contractante 
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 12.02.2018 10:00 
pe adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 

Contractul intră sub incidenţa Acordului O M C - Nu 

Conţinutul prezentei Invitaţii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat "REGISTRUL 
DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Invitaţiei, fapt 

?ntru carc poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru: M I H A E S C U I U R I E 

mailto:srcantemir@mail.ru

