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

nr. 18/00081 12.01.2018din

Denumirea autorităţii contractante: Primaria orasului Calarasi
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

mărfuri de curățit și lustruitObiectul achiziției:
39800000-0Cod 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.:  4  din  12.01.2018.
În scopul achiziţionării "mărfuri de curățit și lustruit "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

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 produse de curățit și lustruit
326.00Set1.1 Lavete de uz general Superabsorbante,

dimensiuni 15,5 cm x15,5 cm
set 3 buc.

39800000-0

270.00Bucată1.2 Burete din sârmă pentru uz general Sîrma densă ,rezistentă ,ambalate
căte 1 buc.

39800000-0

250.00Set1.3 Bureți  pentru veselă Calitativi  set 3 buc.39800000-0
3340.00Bucată1.4 Șervețele de masă100 b. 100 b.

Celuloză 100 % , dimensiune foaie
24x24cm .
testate dermatologic

39800000-0

3600.00Bucată1.5 Hîrtie igienică 100 % celuloză , testată
dermatologic, albă fină , în 2
straturi

39800000-0

85.00Set1.6 Prosoape de hîrtie (set 2 rulouri ) Dimensiuni foaie 22x25 cm,
lungime rolă 12,5 m.
100 % celiloză
set 2 rulouri

39800000-0

230.00Bucată1.7 Săpun de rufe 72 % solid , 72 %39800000-0
625.00Litru1.8 Săpun lichid Antibacterial cu glicerină , ambalaj

5 lit .
39800000-0

50.00Bucată1.9 Săpun lichid Antibacterial cu glicerină , ambalaj
500ml. , cu pompă

39800000-0

20.00Bucată1.10 Săpun solid  75 gr. Antibacterial39800000-0
210.00Bucată1.11 Înălbitor lichid  1lit. Automat ACE / 1l39800000-0
135.00Bucată1.12 Dezinfectant  DOMESTOS DOMESTOS 750 ml.39800000-0
75.00Bucată1.13 Belizna 1 lit.39800000-0
50.00Bucată1.14 Praf de curățat la bucătărie Cu efect antibacterian  ,ambalaj 500

gr.
39800000-0

37.00Bucată1.15 Soluție pentru curățit covoarele Ambalaj la 500 ml.39800000-0
384.00Bucată1.16 Soluție pentru curățit vasele Ambalaj 500 ml.

Concentrată  și să curețe bine
grăsimea de pe vase

39800000-0

145.00Bucată1.17 Soluție pentru curățit geamurile Ambalaj 500 ml.39800000-0
12.00Bucată1.18 Soluție  antimucegai Ambalaj 500 ml.

Solutie pentru eliminarea
mucegaiului, ciupercilor, muschilor
si algelor

39800000-0

22.00Bucată1.19 Gel pentru desfundarea   tevilor Ambalaj 1 lit.39800000-0
203.00Bucată1.20 Detergent  pudră universal Pentru spălare manuală

Ambalaj 0,9 kg.
39800000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

342.00Kilogram1.21 Detergent pudră universal Pentru spălare  automată39800000-0

5.00Bucată1.22 Spray insecticid  0,6 l. Insecticid pentru diverse specii de
furnici, viespi si insecte sinantrope ,
plosnite, purici, larve de tantari si
muste.

39800000-0

4.00Bucată1.23 Spray de îngrijire de  mobilă  500 ml. Pentru curățirea  eficient a mobilei
de murdărie, de lustruit, formând un
strat protector pentru o lungă
perioadă de timp, are proprietăți
antistatice, ceea ce reduce
depunerile de praf.

39800000-0

38.00Bucată1.24 Căldare din masă plastică 12-15 kg  cu element pentru
scurgere  + mîner din lemn cu filet
pentru mop 120 cm.+ MOP rotitor

39224000-8

68.00Bucată1.25 Rezervă pentru mop Bumbac 100 %  cu filet39224000-8
53.00Bucată1.26 Mîner pentru mop din lemn cu filet 120 cm. Din lemn cu filet 120 cm.39224000-8

320.00Bucată1.27 Pungi pentru deșeuri/ 35 l Rulouri a cîte 30 b.39224000-8
80.00Bucată1.28 Pungi pentru deșeuri/ 160 l Rulouri a căte 10 b.39224000-8
70.00Pereche1.29 Mănuși din stofă de uz casnic Perechi , stofa densă39224000-8

400.00Pereche1.30 Mănuși din cauciuc de uz casnic Perechi , diferite mărimi39224000-8
38.00Bucată1.31 Făraș din masă plastică Cu coadă lungă39224000-8
34.00Bucată1.32 Căldare din masă plastică 10-12 kg.39224000-8
20.00Bucată1.33 Căldare din zinc 10-12 kg.39224000-8
32.00Bucată1.34 Lighean din masă plastică 5-6 kg.39224000-8
5.00Bucată1.35 Lighean din masă plastică 10-12 kg.39224000-8

40.00Bucată1.36 Mături din malai Cusute cu 3 rînduri de sfoară
,grutatea unei mături mai mare 500
gr.

39224000-8

12.00Bucată1.37 Containere din masă plastică  cu capac Plastic alimentar
Dimensiuni 25cm.x 40 cm.

39221000-7

8.00Bucată1.38 Containere din masă plastică  cu capac Plastic alimentar
Dimensiuni 25cm.x 30 cm.

39221000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
livrarea se va face parțial în luna februarie și iulie a anului 2018
CIP - Transport de marfă / serviciile de transport și asigurarea sunt plătite pînă la

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 copie emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Da
3 Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da
4 Lista fondatorilor operatorilor economici– nume,

prenume, cod personal
copia semnată şi ştampilată de participant Da

5 Date generale despre participant Original  semnată şi ştampilată de participant Da
6 Certificat de conformitate copie -confirmat prin semnătura şi ştampila

participantului
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: Primaria orasului Calarasi
Adresa: or.Călărași ,str.M.Eminescu,19
Tel.: info@calarasi-primaria.md0244 2-27-73 ,  Fax: 0244 22052 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ana  Bejenari, specialist

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: 23.01.2018 10:00
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or.Călărași ,str.M.Eminescu,19pe 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: 30 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

23.01.2018 10:00la:
or.Călărași ,str.M.Eminescu,19pe adresa:

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: Nicolae  Melnic


