
ANUNŢ DE PARTICIPARE 
la p r o c e d u r a de achiz i ţ ie publ i că de t ip C E R E R E A O F E R T E L O R D E P R E Ţ U R I 

nr. 18 /00761 din 27 .02 .2018 

D e n u m i r e a autorităţi i contrac tante : IMSP Spitalul Raional Cantem.r 
Tip p r o c e d u r ă achiziţ ie: Cerere a ofertelor de preţuri 
Obiectu l achiziţ iei: Materiale de construcţie, conform necesităţilor anului 2018. 
C o d C P V : 44110000-4 

D a t a publ icări i anunţu lu i ele intenţ ie: Nu e specificată 

Această invitaţie la procedura de achiziţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice 
Nr.: 17 din 27.02.2018. 
în scopul achiziţionării "Materiale de construcţie, 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: 

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice 

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Unitatea de 
măsura Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă 

1 Materiale pentru lucrări de construcţie 
1.1 44111200-3 Ciment Kilogram 10000.00 saci de 40-50 kg 
1.2 44111200-3 Ciment Kilogram 1000.00 de culoarea albă, saci de 40-50 kg 
1.3 44111000-1 Nisip Kilogram 40000.00 
1.4 44111300-4 Plăci pentru placarea pereţilor Metru pătrat 400.00 din ceramică, mărimea 20 x 30 cm 
1.5 44111300-4 Plăci pentru placarea pardoselilor Me:ru pătrat 200.00 din ceramică, mărimea 30 x 30 
1.6 44112700-5 Scândură Metru cub 2.00 mărimile 6m x 0,1 m x 0,25m 

2 Vopsele şi materiale de acoperire a pereţilor 
2.1 44111400-5 Gruntovcă Kilogram 100.00 ambalaj lOkg 
2.2 44111400-5 VopseE. lavabilă Kilogram 980.00 cu latex, rezistentă la apă, ambalaj 

14 kg 
2.3 44111400-5 Coler (pigment) K: logram 20.00 concentrat, în asortiment, 100 ml 
2.4 44111400-5 Vopset. email, echivalentul PF - 115 Kilogram 270.00 de culoare albă, In ambalaj de 2,7 

kg 
2.5 44111400-5 Vopsee. email, echivalentul PF - 115 Kilogram 54.00 de culoare cafenie, In ambalaj de 

2,7 kg 
2.6 44111400-5 Vopses. email, echivalentul PF - 115 K logram 27.00 de culoare verde, In ambalaj de 2,7 

kg 
2.7 44111400-5 VopseE. email, echivalentul PF - 115 Kilogram 27.00 de culoare sură, In ambalaj de 2,7 

kg 
2.8 44111400-5 Vopsesi email, echivalentul PF - 115 Kilogram 10.00 de culoare roşie, In ambalaj de 1 

kg 
2.9 44111400-5 VopseEi email, echivalentul PF - 115 K .logram 54.00 de culoare cerie. In ambalaj de 2,7 

kg 
2.10 44111400-5 Diluan ;i pentru vopsele Kilogram 63.00 ambalaj 0,9 litri 
2.11 44111400-5 Amestec uscat de tencuială pe bază de ipsos 

/MP-75/ 
Kilogram 1300.00 ambalaj saci 25kg 

2.12 44111400-5 Amestec uscat de tencuială pe bază de ipsos / 
Rotbart/ 

Kilogram 300.00 ambalaj saci 30 kg 

2.13 44111400-5 Vetonit - tencuială finală Kilogram 400.00 ambalaj saci 25kg 
2.14 44111400-5 Plasă Metru pătrat 100.00 din fibre sintetice 
2.15 44111400-5 Clei pentru ceramică Kilogram 2500.00 ambalaj saci 25kg 
2.16 44111400-5 Clei PVA Kilogram 50.00 ambalaj 1 kg 
2.17 44111400-5 Fuga Kilogram 200.00 ambalaj_l kg 

3 Materiale de izolaţie termică 
3.1 44111520-2 Vată minerală Metru pătrat 180.00 în val de 9m x 2m 
3.2 44111520-2 Folie Metru pătrat 180.00 din aluminiu, armată 
3.3 44111520-2 Ghipsocarton pentru pod Metru pătrat 50.00 grosimea 9,5 mm 
3.4 44111520-2 Ghipsocarton pentru pereţi Metru pătrat 70.00 grosimea 12 mm 
3.5 44111520-2 Placă OSB-3 Metru pătrat 22.00 grosimea 10 mm 
3.6 44111520-2 Placă DVP Metru pătrat 45.00 grosimea 10 mm 

4 Acoperitoare de podea 
4.1 44112200-0 Nivelir pentru podea Kilogram 250.00 ambalaj 25 kg 
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măsura Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 
4.2 44112200-0 Linoleum Metru pătrat 300.00 din polimer de vinii pe bază 

material neţesut, grosimea 3mm 
4.3 44112200-0 Plintus Metru 300.00 din masă plastică, lungimea 2 m 

5 Mteriale pentru pavare 
5.1 44113120-2 Plăci Metru pătrat 150.00 de trotuar: Tip -

vibro turnate; Forma-p ătrată; 
Culoarea - gri; Grosime - 30 mm 

5.2 44113120-2 Borduri Metru 180.00 p/u trotuare:Tip - vibroturnate; 
Culoarea - gri; Lung. - 1 0 0 cm; 
Lăţ.-15 cm; înălţ. - 30 cm. 

Termenul dc livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finaLe: 

la necesitate, în termen de 3 zii;, din data comenzii, pe parcursul anului 2018. 
DDP - Franco destinaţie vămuit 

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

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

1 Informaţie despre ofe tant Confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da 
2 Oferta Confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da 
3 Certificat/decizie dc 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 Da 
5 Ultimul raport financiar/statistic Copie-confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului 
Da 

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

Da 

7 Specificarea/ descriere a tehnică a produselor Confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da 

Informaţie Suplimentară: 
Operatorii economici interesaţ 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, str.Testemitanu 1 
Tel.: 0273-22799 22448 , Fax: 0273 22448 , E-mail: srcantemir@mail.ru 
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CHIHAI TATIANA, jurist 

întocmirea ofertelor: 
Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei 
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate 

pînăla: 07.03.2018 10:00 
pe adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 

NOTA: In cazul prezentării ofertei şi documentelor dc 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: 07.03.2018 10:00 
pe adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 

Contractul intră sub incidenţa Acordului OMC - 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 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

mailto:srcantemir@mail.ru


Conducătorul grupului de lucru: M1HAESCU IURIE 
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