
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/00297 02.02.2018din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII "VALENTIN IGNATENCO"
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Produse de curăţat şi hârtie de ambalat instrumenteObiectul achiziției:
39830000-9Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  10  din  02.02.2018.
În scopul achiziţionării "Produse de curăţat şi hârtie de ambalat instrumente"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Detergent (tablete) pentru maşina de
spălare a veselei

10000.00Bucată1.1 Detergent (tablete) pentru maşina de spălare a
veselei

Pastile,15-20gr pastila,  ambalate
individual, cu adaos de sare
anticalcar minim 30%, dedurizarea
apeiGrafic de livrare-termen de 5
zile de la solicitare Termen de
valabilitate 12 luni.

39831200-8

2 Praf abraziv pentru veselă
250.00Bucată2.1 Praf abraziv pentru veselă Ambalaj de plastic cu capac, cu

posibilitate de dozare. 500 grame.
Grafic de livrare-termen de 5 zile
de la solicitare Termen de
valabilitate 12 luni

39831200-8

3 Săpun lichid
2700.00Bucată3.1 Săpun lichid Dens, spumare rapidă, ambalaj de

plastic transparent cu dozator. 450-
500 ml. Grafic de livrare-termen de
5 zile de la solicitare Termen de
valabilitate 12 luni

39831200-8

4 Sodă calcinată
25.00Bucată4.1 Sodă calcinată Ambalaj de plastic, hîrtie sau

polietilenă netransparentă. 50 kg.
Grafic de livrare-termen de 5 zile
de la solicitare Termen de
valabilitate 12 luni

39831200-8

5 Soluţie de curăţat geamurile
250.00Bucată5.1 Soluţie de curăţat geamurile  Solutie pentru curatat geamul cu

pulverizator. Ambalaj de plastic,
transparent.500 ml. Grafic de
livrare-termen de 5 zile de la
solicitare Termen de valabilitate 12
luni

39831200-8

6 Înălbitor şi dezinfectant pentru
îndepărtarea petelor

200.00Bucată6.1 Înălbitor şi dezinfectant pentru îndepărtarea
petelor

Lichid sau vîscos cu conţinut de
clor minim 70% Ambalaj de plastic
netransparent 1000 ml. Grafic de
livrare-termen de 5 zile de la
solicitare Termen de valabilitate 12
luni

39831200-8

7 Pungi pentru deşeuri Extra rezistente
2500.00Bucată7.1 Pungi pentru deşeuri Extra rezistente  Volum 60-65 litri. Dimensiuni

50*60. Etanşabile. Rulou a cîte 35-
39831200-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2500.00Bucată7.1 Pungi pentru deşeuri Extra rezistente 50 buc. Grafic de livrare-termen de
5 zile de la solicitare Termen de
valabilitate 12 luni

39831200-8

8 Pungi pentru deşeuri (galbene
BIOHAZARD)Extra rezistente

2500.00Bucată8.1 Pungi pentru deşeuri (galbene
BIOHAZARD)Extra rezistente

 Volum 35-40 litri. Dimensiuni
50*60. Etanşabile. Rulou a cîte 35-
50 buc. Grafic de livrare-termen de
5 zile de la solicitare Termen de
valabilitate 12 luni

39831200-8

9 Burete din metal pentru veselă
500.00Bucată9.1 Burete din metal pentru veselă Greutatea 15-20gr. Grafic de

livrare-termen de 5 zile de la
solicitare Termen de valabilitate 12
luni

39831200-8

10 Burete profilat pentru veselă
200.00Bucată10.1 Burete profilat pentru veselă Profilat cu porozitate fina pe o

suprafata şi strat de fibră pe
suprafaţa opusă. Dimensiuni
95*60*44mm . Grafic de livrare-
termen de 5 zile de la solicitare
Termen de valabilitate 12 luni

39831200-8

11 Prosop de hîrtie (compatibil cu
dispenserul)Sistema H3

1000.00Bucată11.1 Prosop de hîrtie (compatibil cu
dispenserul)Sistema H3

Ambalaj a cîte 250 buc în pachet.
Culoare albă, roz, verde. Cu
stantare pentru dispenserul de
dimensiuni 29*332*135mm.Grafic
de livrare-termen de 5 zile de la
solicitare.

39831200-8

12 Hîrtie igienică
500.00Bucată12.1 Hîrtie igienică Pentru dispenser. Culoare

alba/naturală fără perforări, cu
lungimea 200 m, cu 1 strat.  Grafic
de livrare-termen de 5 zile de la
solicitare.

39831200-8

13 Laveta industriala pentru dispenser
40*40cm

100.00Set13.1 Laveta industriala pentru dispenser  40*40cm Etansabil, a cite 85 bucati in
ambalaj. Grafic de livrare-termen
de 5 zile de la solicitare Termen de
valabilitate 12 luni

39831200-8

14 Cirpe pentru podea
400.00Bucată14.1 Cirpe pentru podea Stofă de flanelă, dimensiune 70*70

cm. Grafic de livrare-termen de 5
zile de la solicitare.

39831200-8

15 Prosop/cearsaf jetabil
100.00Set15.1 Prosop/cearsaf jetabil Rulou, etansabil, 70*200cm francat,

200 buc in rulou..Grafic de livrare-
termen de 5 zile de la solicitare
Termen de valabilitate 12 luni

39831200-8

16 Gel pentru vesela
500.00Bucată16.1 Gel pentru vesela  Dens jelatinos, spumare rapidă,

ambalaj de plastic cu capac
detasabil. 450-500 gr. Grafic de
livrare-termen de 5 zile de la
solicitare Termen de valabilitate 12
luni

39831200-8

17 Săpun gospodaresc 72%
250.00Bucată17.1 Săpun gospodaresc 72% Greutatea 195-200gr, ambalat

individual. Grafic de livrare-termen
de 5 zile de la solicitare Termen de
valabilitate 12 luni

39831200-8

18 Praf automat pentru curăţarea albiturilor
400.00Bucată18.1 Praf automat pentru curăţarea albiturilor Cu adaos de componenţi emolienţi39831200-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

400.00Bucată18.1 Praf automat pentru curăţarea albiturilor şi arome, amlaj 2-4 kg. Grafic de
livrare-termen de 5 zile de la
solicitare Termen de valabilitate 12
luni

39831200-8

19 Praf manual pentru curăţarea albiturilor
40.00Bucată19.1 Praf manual pentru curăţarea albiturilor Cu adaos de componenţi emolienţi

şi arome, amlaj 3-5 kg. Grafic de
livrare-termen de 5 zile de la
solicitare Termen de valabilitate 12
luni

39831200-8

20 Dezinfectant praf 850 gr.
10.00Bucată20.1 Dezinfectant praf 850 gr. Pentru maşina de spălat instrumente

şi dispozitive medicale. Grafic de
livrare-termen de 5 zile de la
solicitare Termen de valabilitate 12
luni

39831200-8

21 Lichid biodegradant pentru clătirea
instrumentelor medicale 1000 ml

10.00Bucată21.1 Lichid biodegradant pentru clătirea
instrumentelor medicale 1000 ml

Pentru maşina de spălat instrumente
şi dispozitive medicale. Grafic de
livrare-termen de 5 zile de la
solicitare Termen de valabilitate 12
luni

39831200-8

22 Hirtie igienica
3000.00Bucată22.1 Hirtie igienica Alba, fara miez 85 m. Grafic de

livrare-termen de 5 zile de la
solicitare.

39831200-8

23 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 7,5cm *200 mSul

25.00Bucată23.1 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 7,5cm *200 mSul

Hârtie creponata in 2 straturi -
hîrtie/plastic transparent.
Termorezistentă la T° de minim
65°C        maxim 75° grade C. Cu
proprietatea de a păstra sterilitatea
con. Certificat de conformitate,
livrarea termen de 5 zile de la
solicitare, termen de valabilitate
minim 12 luni, prezenta
instrucţiunii în limba de stat şi
adeverinţa confirmativă privind
termenii de păstrare a sterilităţii
instrumentelor şi materialelor
ambalate.

39830000-9

24 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 10cm *200 mSul

25.00Bucată24.1 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 10cm *200 mSul

 Hârtie creponata in 2 straturi -
hîrtie/plastic transparent.
Termorezistentă la T° de minim 65°
maxim 75° grade C. Cu proprietatea
de a păstra sterilitatea conţinutului.
Certificat de conformitate, livrarea
termen de 5 zile de la solicitare,
termen de valabilitate minim 12
luni, prezenta instrucţiunii în limba
de stat şi adeverinţa confirmativă
privind termenii de păstrare a
sterilităţii instrumentelor şi
materialelor ambalate.

39830000-9

25 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 15cm *200 mSul

40.00Bucată25.1 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 15cm *200 mSul

Hârtie creponata in 2 straturi -
hîrtie/plastic transparent.
Termorezistentă la T° de minim 65°
maxim 75° grade C. Cu

39830000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

40.00Bucată25.1 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 15cm *200 mSul

proprietatea de a păstra sterilitatea .
Certificat de conformitate, livrarea
termen de 5 zile de la solicitare,
termen de valabilitate minim 12
luni, prezenta instrucţiunii în limba
de stat şi adeverinţa confirmativă
privind termenii de păstrare a
sterilităţii instrumentelor şi
materialelor ambalate.

39830000-9

26 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 20cm *200 mSul,
hartie creponata in 2 straturi -hîrtie/plastic
transparent. Termorezistentă la T° de
minim 65° maxim 75° grade C. Cu
proprietatea de a păstra sterilitatea
conţinutului

15.00Bucată26.1 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 20cm *200 mSul

Hartie creponata in 2 straturi -
hîrtie/plastic transparent.
Termorezistentă la T° de minim 65°
maxim 75° grade C. Cu proprietatea
de a păstra sterilitatea conţinutului.
Certificat de conformitate, livrarea
termen de 5 zile de la soloicitare,
termen de valabilitate minim 12
luni, prezenta instrucţiunii în limba
de stat şi adeverinţa confirmativă
privind termenii de păstrare a
sterilităţii instrumentelor şi
materialelor ambalate.

39830000-9

27 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 25cm * 200 mSul

15.00Bucată27.1 Hirtie  de ambalat diverse intrumente si
diverse textileDimensiuni 25cm * 200 mSul

Hârtie creponata in 2 straturi -
hîrtie/plastic transparent.
Termorezistentă la T° de minim 65°
maxim 75° grade C. Cu proprietatea
de a păstra sterilitatea conţinutulu.
Certificat de conformitate, livrarea
termen de 5 zile de la solicitare,
termen de valabilitate minim 12
luni, prezenta instrucţiunii în limba
de stat şi adeverinţa confirmativă
privind termenii de păstrare a
sterilităţii instrumentelor şi
materialelor ambalate.

39830000-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Termen de 5 zile de la solicitare
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A
ÎNTREPRINDERII

Copia originalului emis de către Camera Înregistrării
de Stat, confirmat prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

2 CERTIFICAT DE ATRIBUIRE A CONTULUI
BANCAR

Copia originalului emis de către banca deţinătoare de
cont, confirmat prin ştampila şi semnătura
participantului

Da

3 LICENŢA Copia originalului semnată şi ştampilată de către
participant.

Da

4 AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE Copia originalului semnată şi ştampilată de către
ofertant

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

5 CERTIFICAT DE EFECTUARE REGULATĂ A
IMPOZITELOR, CONTRIBUŢIILOR

eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat, copie
semnată şi ştampilată de către participant

Da

6 ULTIMUL RAPORT FINANCIAR Copia confirmată prin ştampila şi semnătura
participantului

Da

7 DECLARAŢIA PRIVIND NEIMPLICAREA ÎN
FRAUDE PERICULOASE ŞI DE CORUPERE

Original-potrivit modelului 3.4, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei participantiului

Da

8 GARANŢIA PENTRU OFERTĂ Original- conform modelului F3.2 confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului

Da

9 FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT Original -conform modelului F3.3, 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

Informație 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: I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII "VALENTIN IGNATENCO"
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149
Tel.: vignatenco@ms.md022-72-57-66 ,  Fax: 022 72 57 66 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: TARLEV VERONICA, specialist achiziţii publice

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

pînă la: 12.02.2018 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 zile

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

12.02.2018 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer

în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: HOLOSTENCO ALEXANDRU


