ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 17/04787 din 02.01.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Cerere a ofertelor de preţuri
Detergenți, produse igienice și de curățat
39800000-0

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.: 1 din 02.01.2018.
În scopul achiziţionării "Detergenți, produse igienice și de curățat "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

1.1

Produse igienice
33760000-5 Hîrtie igienică cu bruscă 2 straturi

Bucată

1.2

33760000-5 Prosop de hîrtie V, 2 straturi

Bucată

1.3

33760000-5 Hîrtie igienică Deluxe 3 straturi ,10 rulouri în
ambalaj

Bucată

1.4

33760000-5 Șervețele de hârtie 33/ 33, 1/100

Bucată

1.5

33760000-5 Șervețele la cutie

Bucată

1.6

33760000-5 Șervețeledantelate din hîrtie

2.1

Detergenți și produse de curațat
33711500-2 Săpun lichid cu cremă, antibacterian

Bucată

2.2

39800000-0 Detergent manual 450 gr

Bucată

2.3

39800000-0 Săpun pentru rufe 200 gr

Bucată

2

Set

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

5200.00 Hîrtie igienică cu bruscă 2 straturi,
360-390gr., 100% celuloză albă,
diametru orificiului 60 mm ,
diametru maxim al rulonului 210
mm, pentru dispenser.
7200.00 Prosop de hîrtie V, 2 straturi, alb,
100% celuloză, 200 buc. în pachet,
dimensiuni 25x22,5 cm , pentru
dispenser
780.00 Hîrtie igienică Deluxe 3 straturi, 10
rulouri în ambalaj (echivalent
ZEWA)
80.00 Șervețele de hârtie 33/ 33,
echivalent Ruta, 1/100
30.00 Șervețele la cutie, echivalent
„Ruta”
15.00 Șervețele dantelate din hartie sub
ceașca de cafea, ceai și p/u tave
(set.)
180.00 Săpun lichid cu cremă,
antibacterian. Conține: apă
demineralizată osmotic, sodium
laureth sulfate, sodium cloride,
cocamide DEA, parfum,
cocamidopropil beta citric acid,
tetrasodium EDTA, stirene
acrylates copolimer, benzil alcohol,
metylisothiazoline,
methylcloroisothiazoline, triclosan,
lauramidopropyl betaine. Ambalaj 5
litri 1 butilie.
Toxicitatea produsului să fie în
conformitate cu Dir. 99/45 CE
385.00 Detergent manual 450 gr,
echivalent MOON
1000.00 Săpun pentru rufe 200 gr,cu masă
omogenică,cu suprafaţă netedă,de
culoare albă,plăcut
parfumat,conţine: săpun
sodium,ulei de palmier,
apă+glicerină,parfum,clorură de
sodium, acid stearic, sodium
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

2.3

39800000-0 Săpun pentru rufe 200 gr

2.4

39800000-0 Detergent p-u faianţă praf 0,500 gr.

Bucată

2.5

39800000-0 Soluţie Cillit

Bucată

2.6

39800000-0 Soluţie p-u îngrijirea laminatului și parchetului

Bucată

2.7

39800000-0 Soluţie dezinfectant p-u WC

Bucată

2.8

39800000-0 Soluţie p-u teracotă

Bucată

2.9

39800000-0 Praf de spălat automat

Bucată

2.10
2.11

39800000-0 Înălbitor
39800000-0 Săpun-cremă lichd p-u mîni

Bucată
Bucată

2.12

39800000-0 Soluţie - sprei p-u lichidarea petelor de pe inox

Bucată

2.13

Bucată

2.14
2.15

39800000-0 Săpun-cremă lichd p-u mîni „ Barhatnîe
rucichi„ 240ml
39800000-0 Odorizant solid p/u vasul WC
39800000-0 Săpun solid cu lapte de cocos și iasomie

2.16

39800000-0 Deodorizant sprei p/u WC

Bucată

2.17

39800000-0 Detergent lichid p/u spălarea lavuarelor

Bucată

2.18

39800000-0 Soluţie - sprei p-u îngrijirea mobilei

Bucată

2.19

39800000-0 Soluţie - sprei p-u geamuri și oglinzi

Bucată

2.20

39800000-0 Detergent lichid p/u spălat vesela

Bucată

2.21

39800000-0 Dezinfectant - sterilizant cu alcool p/u mîni

Bucată

2.22

39800000-0 Pastile anticalcar

Bucată

2.23

39800000-0 Pastile clean

Bucată

2.24

39800000-0 Peliculă pentru produse alimentare

Bucată

2.25

39800000-0 Mănuși subțiri de o singură folosință

Bucată

Bucată
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1000.00 distryebiphenlsulfonate, sodium
silicate, tetrasodiu, echivalentul
Duru
60.00 Detergent p-u faianţă praf 0,500 gr.
Flacon prevăzut cu sistem de
pudrare, pulbere albă, cu putere
mare de curăţarea suprafeţelor din
gresie, faianţă, marmură. chiuvetă,
băi, vase WC. Compoziţie:
substanţe tensioactive amonice
<5%, dolomită, agenţi de înălbire
pe bază de clor parfum,
Buthyephnyl, Methylpropionat,
lemon.

Cantitatea

10.00 Soluţie Cillit, 450 ml, curăţă piatra
şi rugina, strălucire şi protecţie
50.00 Soluţie p-u îngrijirea laminatului și
parchetului 1L cu alcool special
360.00 Soluţie dezinfectant p-u WC 1L cu
clor
125.00 Soluţie p-u teracotă 1L cu alcool
special cu aromă de lămîe
2.00 Praf de spălat automat, echivalent
Ariel-color 1 cut. 8 kg
40.00 Înălbitor 1L cu clor
30.00 Săpun-cremă lichd p-u mîni cu
extract de măcieş şi aromă de
struguri cu dozator 1/0,5 L
15.00 Soluţie - sprei p-u lichidarea petelor
de pe inox 1/ 750 ml
50.00 Săpun-cremă lichd p-u mîni
„Barhatnîe rucichi„ 240ml
800.00 Odorizant solid p/u vasul WC
50.00 Săpun solid cu lapte de cocos și
iasomie Dove Purely, 100 gr, p/u
mâîni
150.00 Deodorizant sprei p/u WC cu aromă
de lavandă, cocos, ocean sau aer de
munte, 400ml
48.00 Detergent lichid p/u spălarea
lavuarelor 1/0,5 L, cu extract de
lămîe, echivalent „Feri„
24.00 Soluţie - sprei p-u îngrijirea
mobilei, 450 ml
90.00 Soluţie - sprei p-u geamuri și
oglinzi, 450 ml
35.00 Detergent lichid p/u spălat veselă,
1/500ml, compoziția 15-30%
surfactanți anionici, 5-15 %
surfactanți neonici, parfum,
limonen
10.00 Dezinfectant - sterilizant cu
alcool p/u mîni 1/1000 ml, la
aparatul “KENNEDY”
10.00 Pastile anticalcar p/u curățirea
aparatelor de cafea, espres-02 cu
acid citric (1/10 buc în cutii)
10.00 Pastile clean p/u curățirea
aparatelor de cafea, espres-02 cu
acid citric (1/10 buc în cutii)
8.00 Peliculă pentru produse alimentare
(250 m)
10.00 Mănuși subțiri de o singură
folosință 1/100
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Set

2.26

39800000-0 Set de bureți de spălat vesela de bucătărie

2.27

39800000-0 Lavete eponge

Set

2.28

39800000-0 Saci cu mânere

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
20.00 Set de bureți de spălat vesela de
bucătărie cu caneluri si cu o parte
abraziva (5/7/4) 1/3buc.
20.00 Lavete eponge VILEDA absorbante
si rezistente,70 % celuloza,30 %
bumbac (1/3buc)
15.00 Saci cu mânere pentru sticle goale
(1/50 buc,60 l)

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelot - Trezoreria de Stat
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Dovada înregistrării persoanei juridice,
înconformitatecu prevederile legale din ţara în care
ofertantulestestabilit

2

Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor,contribuţiilor

3

Certificat de atribuire a contului bancar

4

Lista fondatorilor operatorului economic

5

Date despre participant

6

Oferta

7

Mostre

8

Prezentarea actului ce atestă dreptul de a vinde acest
tip de bunuri

9

Certificat de conformitate

10

Certificat igienico-sanitar

11

Termen de valabilitate

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului. Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional.
- copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului -conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal
al Republicii Moldova);
copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, cu
indicarea IBAN-ului;
(Numele, Prenumele, Cod personal) sau - copie Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor juridice
(cu indicarea fondatorilor), semnata si stampilata de
care Participant;
- cu indicarea adresei juridice, fizice, date de contact
(telefon fix, mobil, fax, mail), conducătorul
întreprinderii, persoana de contact, etc, confirmată prin
aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
- cu indicarea - denumirii produsului, modelul
produsului, țara de origine, producătorul, pretului pe
unitate fara TVA, cu TVA, total fara TVA, total cu
TVA, semnată și ștampilată de către ofertant;
- mostrele vor fi prezentate ulterior la solicitare, de la
potențialii cîștigători. Mostrele solicitate vor fi testate.
Ne prezentarea mostrelor duce la descalificarea
operatorului economic.
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie
prezentate următoarele documente:
Licență de activitate – copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului. sau
Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului.
Etc.

Da

- eliberat de Organul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor – copia originalului –
confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului
eliberat de Organul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor – copia originalului –
confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului
Termenul de valabilitate a produselor minim 12 luni de
la data livrarării.

Da

Da

Da
Da

Da

Da

Da

Da

Da

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: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
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Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
820-205 820-201 820Tel.:
, Fax:
000000000
, E-mail: ala.macari@parlament.md
196 820221
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BEGLIŢĂ VALENTIN, Consultant principal, Serviciul achiziții 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:
15.01.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
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:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
15.01.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
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:

KLIPII IGOR

