Buletin Nr 19 din 07.03.2014
Tip anunțuri: Invitație de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 14/00406
Autoritatea contractantă

U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chiєinгu

Adresa

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Creangă Ion 1

Telefon/fax

022-24-07-95

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

MARDARI VICTORIA

Obiectul achiziţiei

Materiale de construcţie

Cod CPV

44110000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

m. Chişinău, str. Ion Creangă, 1 blocul II, et. 2 bir. 30

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Creangă Ion 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de
sarcini

De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de
achitare constituie

200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare

22512017195

Banca

BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare

22512017195

Banca

BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare

22512017195

Banca

BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’

Termenul de depunere a ofertelor

21.03.2014 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

21.03.2014 10:00

Fișa informațională
a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 14/00406
pentru achiziția de: Materiale de construcţie
Informație generală:
Autoritatea contractantă/ Закупающий орган:
Administratorul alocaţiilor bugetare/ Распорядитель денежных
средств:

U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chiєinгu

3.

Sursa alocaţiilor bugetare/ Источник финансирования:

Buget propriu

4.

Cantitatea necesară/ Необходимое количество:

Cantitatea necesară este indicată în specificația bunurilor/serviciilor/lucrărilor
achiziționate. Необходимое количество указано в спецификации
товаров/услуг/работ

5.

Denumirea cumpărătorului/ Для кого производится закупка:

Universitatea Pedagogică de Stat " Ion Creangă"

6.
7.

Destinatarul bunurilor / serviciilor / lucrărilor/ Получатель
товаров/услуг:
Limba de comunicare/ Язык общения:

8.

Valuta procedurii de achiziţie/ Валюта закупки:

Leu MD

1.
2.

Universitatea Pedagogică de Stat " Ion Creangă"

Universitatea Pedagogică de Stat " Ion Creangă"
De stat

9.

Condiţii de livrare/ Условия поставки:

DDP - Franco destinație vămuit

10.

Termenul de livrare/ Период (дата) поставки:

la necesitate în decurs de 10 zile din data primirii comenzii

11.

Condiţii de achitare/ Условия оплаты:

prin transfer, în lei MD, în baza facturii fiscale semnate, achitarea după livrare în
p de 15 zile

12.

Locul prezentării ofertelor/ Место представления оферт:

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Creangă Ion 1

13.
14.

Termenul limită de prezentare a ofertelor/ Дата /Время окончания
21.03.2014 10:00
приема оферт:
Termenul limită de deschidere a ofertelor/ Время вскрытия
21.03.2014 10:00
оферты:

15.

Locul deschiderii ofertelor/ Место вскрытия оферт:

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Creangă Ion 1

16.

Telefon de contact/ Контактный телефон(ы):

022-24-07-95

17.

Taxa de achitare pentru ridicarea documentaţiei standard în afara
sistemului/ Цена документации (вне системы):

200.00

18.

Cuantumul garanţiei pentru ofertă/ Процент обеспечения оферты: 1

19.

Cuantumul garanţiei pentru buna execuţie a contractului/ Процент
1
обеспечения контракта:

20.

Criteriul de evaluare o ofertelor/ Условия оценки оферт:

Numai prin preț

Informație suplimentară:
1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.
7a.
8a.
9a.

Primirea ofertelor
Starea curentă a procedurii de achiziţie/ Текущий статус торгов:
21.03.2014
Data deschiderii procedurii de achiziţie/ Дата открытия торгов:
19
Numărul Buletinului Achiziţiilor Publice / Номер бюллетеня:
07.03.2014
Data Buletinului Achiziţiilor Publice/ Дата бюллетеня:
2014
Perioada bugetară/ Бюджетный период:
Cont de decontare: 22512017195
Contul bancar pentru achitarea taxei de ridicare a documentaţiei
Banca: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
standard în afara sistemului/ Счет оплаты документов:
Contul bancar de achitare a garanţiei pentru ofertă/ Счет гарантии Cont de decontare: 22512017195
Banca: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
оферты:
Contul bancar de achitare a garanţiei de bună execuţie a contractului/ Cont de decontare: 22512017195
Banca: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’
Счет гарантии контракта:
Documente de calificare/ Представляемые документы:

Nr. d/o

Denumirea documentului

Mențiunea privind
obligativitatea

Cerințe suplimentare față de document

1.

Formularul ofertei (F3.1)

DA

Original - confirmată prin semnătura şi şatmpila participantului

2.

Formularul informativ despre ofertant (F3.3)

DA

Original - confirmată prin semnătura şi şatmpila participantului

3.

Lista bunurilor şi graficul livrărilor (F4.1)

DA

Original - confirmată prin semnătura şi şatmpila participantului

4.

Specificaţii tehnice şi preţ (F4.3)

DA

Original - confirmată prin semnătura şi şatmpila participantului

5.

Certificat de înregistrare a întreprinderii

DA

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

6.

Certificat de atribuire a contului bancar

DA

copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului

7.

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

DA

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova),
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

8.

Ultimul raport financiar

DA

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului

9.

Certificate de conformitate sau alt certificat echivalent ce
confirmă calitatea bunurilor oferite - eliberat de
Organismul Naţional de Verificare a co

DA

copia originalului – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

10.

Extras din registrul persoanelor juridice

DA

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului

11.

Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii
contractante

DA

copia ordinului de plată sau extrasul bancar de transfer – confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului

12.

Recomandaţii

NU

copie - confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

10a. Tipul obiectului de achiziţie/ Тип предмета торгов:

Bunuri

11a. Codul CPV/ Общий код CPV:

44110000-4

12a. Suma estimată a achiziţiei/ Предполагаемая сумма закупки:

320000.00

13a.

Locul ridicării documentaţiei standard în afara sistemului/ Место
выдачи документации:

14a.

Documente anexate (aprobate de AAP)/ Присоединенные
документы торгов (одобренные АГЗ):

Nr. d/o

m. Chişinău, str. Ion Creangă, 1 blocul II, et. 2 bir. 30

Denumirea documentului

Numarul de pagini

Documentaţia standart pentru achiziţionarea materialelor de construcţie

1.

47

15a. Datele autorităţii contractante / Данные закупающего органа :
IDNO

1007600035769

Denumirea/Краткое наименование

U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chiєinгu

Forma organizatorico-juridică/ Организационно-юридическая
форма

Instituţie publică

Fax/Факс

022 24 03 91

E-Mail

upstender@mail.ru

Cont de decontare/ Расчетный счет

Cont de decontare: 22512017195
Banca: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’

Specificația bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziționate:
Nr. d/o

Cod CPV

1
1.1

Denumire

Descriere/Cerințe suplimentare

Cantitatea

Un. de
măsură

ondulata, lungime - 1,75 m, lăţime - 1,13 Suprafaţa, m2 - 1,98 Grosime

200.00

buc.

Foi de ardezie
44192000-2

foi de ardezie

- 5,8 mm
Colţar zincat

2
2.1

44190000-8

3.1

44912200-8
44192000-2
18143000-3

6
6.1

44111200-3
14211000-3
44111100-2

44192000-2
03419000-0
44330000-2
44330000-2
24213000-0

44111400-5

44190000-8

44111400-5

44111400-5

44111400-5

44111400-5

8.00

t

Nisip

cernut sau spălat

12.00

t

cărămidă

1700.00

buc.

Cheramzit fracţie măşcată

12.00

m3

d-50mm

4.00

m3

diam.5,5 A-l (iute (stalistaia) pentru canalizare)

300.00

m

diam.25 A-1

18.00

m

(Oxid de calciu hidratat) (ambalat în saci de 5 kg)

2400.00

kg

(tencuială universală pe bază de ipsos, ambalată în saci, pentru
efectuarea lucrărilor la o temperatură de la +5ºC la +25ºC)

8100.00

kg

(pentru confecţionarea stelajului în arhivă)

15.00

m2

L40x40 (ugolnic) (pentru confecţionarea stelajului în arhivă)

300.00

m

(Amestec pentru finisare (amestec universal de masa, amestec adeziv
pentru lucrări de exterior şi interior, este utilizat ca masa de şpaclu
pentru nivelarea suprafeţelor proaspăt tencuite, precum şi pentru
repararea suprafeţelor vechi de ciment. Să dispună de aderenţă,
plasticitate, rezistenţă la apă şi la îngheţ, uşor de utilizat şi ecologic pur.)

4600.00

kg

Grund în găleţi de 10 kg culoare albă curată, (pentru amorsarea
suprafeţelor înainte de efectuarea lucrărilor de finisare interioare şi
exterioare, înainte şi după chituire şi ca dizolvant pentru vopselele
lavabile LAV)

1400.00

kg

(de culoare albă în găleţi de 14 kg, pentru acoperirea decorativă a
oricăror suprafeţe de origine minerală: beton, tencuieli din ghips sau
ciment, plăci din ipsos)

3360.00

kg

culoare albă curată (în găleţi de 14 kg, pentru lucrări de interior şi
exterior, pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafeţe de origine
minerală: beton, tencuieli din ghips sau ciment, plăci din ipsos), albă
posibilitatea să se coloreze.)

420.00

kg

de diferite nuanţe (0,2 kg în sticle) (Colorant concentrat pentru vopsele
acrilice pentru lucrări de interior, culorile vor fi selectate la momentul
achiziţionării)

20.00

l

(Adeziv gresie şi faianţă pentru lucrări de interior şi exterior, sac de 25
kg, rezistenta la umezeală, pentru montarea placajelor ceramice şi a
plăcilor din piatră naturală şi artificială pe suprafeţe de origine minerală

4375.00

kg

din argilă arsă cu goluri 240x115x63 pentru perete

cheramzit
cherestea tăiată
armătură
armătură
var stins

amestec uscat

DSP
colţar metalic

amestec uscat

amorsă Grund

vopsea lavabilă pentru lucrări de interior

emulsie pe apă

Color
44111400-5

color
Clei pentru teracotă

22
22.1

ambalat în saci, însoţit de certificat de conformitate şi de origine

Emulsie pe apă

21
21.1

ciment

Vopsea lavabilă pentru lucrări de interior

20

20.1

set

Amorsă grund

19
19.1

10.00

Amestec uscat pentru finisare

18

18.1

mărimea 52, 54 (în set pantaloni cu scurtă)

Colţar metalic

17

17.1

costum pentru protecţia muncii pentru lăcătuşi

DSP
44190000-8

16
16.1

buc.

Amestec uscatpe bază de ipsos

15
15.1

12.00

Var stins

14
14.1

cu dimensiunea de minim 180 mm

Armătură diam. 25

13
13.1

set cadă cu rulou cu mîner pentru vopsire/zugrăvire

Armătură diam. 5,5

12
12.1

m2

Cherestea tăiată

11
11.1

60.00

Cheramzit

10
10.1

Teracotă pentru perete în veceu (dimensiuni 20x30, lucios de o culoare)

Cărămidă

9
9.1

teracotă

Nisip

8
8.1

buc.

Ciment

7
7.1

100.00

Costum pentru protecţia muncii pentru lăcătuşi

5
5.1

Colţar zincat pentru muchii (la uşi şi ferestre), lungime de 2,5 m

Set cadă cu rulou cu mîner pentru vopsire/zugrăvire

4
4.1

colţar zincat
Teracotă

3

44190000-8

clei pentu teracotă

(beton, ciment, ghips ş.a.)
Plasă pentru tencuială

23
23.1

44190000-8

24
24.1

44190000-8
44192000-2
44192000-2

44192000-2

44192000-2

44192000-2

44192000-2

44192000-2
44192000-2
44192000-2
44192000-2

44192000-2
44192000-2
44192000-2

44192000-2

20.00

m

cu dimensiunea l-3 m.l., platbandă de oţel, ambalată într-un corp din
material cauciucat, dotată cu mecanism de fixare a bandei de măsurare,
cureluşă pentru purtare pe mînă, să aibă opritor care să ţină banda la
lungimea necesară fără a se strînge, banda de măsurare cu lăţimea
potrivită, cifrele rezistente la uzură, calitate înaltă.

ruletă de măsurat l.-3 m.l.

1.00

buc.

cu dimensiunea de minim l-5 m.l., platbandă de oţel, ambalată într-un
corp din material cauciucat, dotată cu mecanism de fixare a bandei de
măsurare, cureluşă pentru purtare pe mînă, să aibă opritor care să ţină
banda la lungimea necesară fără a se strînge, banda de măsurare cu
lăţimea potrivită, cifrele rezistente la uzură, calitate înaltă

ruletă de măsurat l.-5 m.l.

1.00

buc.

cu dimensiunea de minim l-10 m.l., platbandă de oţel, ambalată într-un
corp din material cauciucat, dotată cu mecanism de fixare a bandei de
măsurare, cureluşă pentru purtare pe mînă, să aibă opritor care să ţină
banda la lungimea necesară fără a se strînge, banda de măsurare cu
lăţimea potrivită, cifrele rezistente la uzură, calitate înaltă.

ruletă de măsurat l.-10 m.l.

1.00

buc.

cu dimensiunea l-25 m.l., platbandă de oţel, ambalată într-un corp din
material cauciucat, dotată cu mecanism de fixare a bandei de măsurare,
cureluşă pentru purtare pe mînă, să aibă opritor care să ţină banda la
lungimea necesară fără a se strînge, banda de măsurare cu lăţimea
potrivită, cifrele rezistente la uzură, calitate înaltă

ruletă de măsurat l.-25 m.l.

1.00

buc.

ruletă de măsurat cu lazer

de dimensiune de minim l-50 m.l., calitate înaltă

1.00

buc.

drişcă din poliuretan

dimensiunea de minim 17 x 32 cm

6.00

buc.

nivelă profi l.-2,2 m

dimensiunea de minim l.-2,2 m

1.00

buc.

nivelă profi l. -1,5 m

dimensiunea de minim l.-1,5 m

1.00

buc.

nivelă profi l.-0,7 m.

dimensiunea de minim l.-0,7 m

1.00

buc.

nivelă profi magnetic

magnetic, dimensiunea de minim l.-0,6 m

1.00

buc.

serpeancă d-5

cu dimensiunea de minim d-5

10.00

buc.

serpiancă d-10

dimensiunea de minim d-10

10.00

buc.

frînghie polipropilen

diam. de minim 20

50.00

m

cu dimensiunea de minim 30 mm

10.00

buc.

cu dimensiunea de minim 40 mm

10.00

buc.

Spaclu cu dimensiunea de minim 30 mm
44192000-2

42
42.1

(pînză de şmirghel), grubaia,

Frînghie polipropilen cu dimnesiunea de minim
diam.20

41
41.1

hîrtie abrazivă pentru parchet

Serpeancă cu dimensiunea de minm d-10

40
40.1

buc.

Serpiancă cu dimensiunea de minim d-5

39
39.1

6.00

Nivelă profi magnetic cu dimensiunea de minim l.0,6 m

38
38.1

Masteroc pentru zidărie, cu dimensiunea de minim 190 mm

Nivelă profi cu dimensiunea de minim l.-0,7 m

37
37.1

mistrie pentru tencuire

Nivelă profi cu dimensiunea de minim l.-1,5 m

36
36.1

m

Nivelă profi cu dimensiunea de minim l.-2,2 m

35
35.1

100.00

Drişcă din poliuretan

34
34.1

pentru tencuială cu funcţia de a întări colţul

Ruletă de măsurat cu lazer
44192000-2

33
33.1

colţar plastic pentru muchii la teracotă

Ruletă de măsurat dimensiunea de minim l-25 m.l.

32
32.1

m2

Ruletă de măsurat dimensiunea de minim l-10 m.l.

31

31.1

120.00

Ruletă de măsurat dimensiunea de minim l-5 m.l.

30

30.1

(3 mm grosime)

Ruletă de măsurat dimensiunea de minim l-3 m.l.

29

29.1

linoleum

Hîrtie abrazivă pentru parchet

28

28.1

buc.

Mistrie pentru tencuire

27
27.1

5.00

Colţar plastic pentru muchii la teracotă

26
26.1

Plasă pentru tencuială cu amestec uscat de interior şi exterior (2,5 mm x
2,5 mm), ruloane

Linoleum
44112230-9

25
25.1

plasă pentru tencuială

spaclu 30 mm
Spaclu cu dimensiunea de minim 40 mm

44192000-2

spaclu 40 mm

43
43.1

Spaclu cu dimensiunea de minim 50 mm
44192000-2

44
44.1

44192000-2
44192000-2
44192000-2
44192000-2
44192000-2
44192000-2

44192000-2
44192000-2
44192000-2
44192000-2

44192000-2

44192000-2

44192000-2

44192000-2
44192000-2
44192000-2
44424200-0
44176000-4

44176000-4

44511400-9

44192200-4

10.00

buc.

rulou cu mîner pentru vopsire/zugrăvire

cu dimensiunea de maxim 180 mm

40.00

buc.

perie pentru vopsit 30 mm

cu mîner de lemn cu fibre naturale, cu dimensiunea de minim 30 mm

20.00

buc.

perie pentru vopsit 40 mm

cu mîner de lemn cu fibre naturale, cu dimensiunea de minim 40 mm

20.00

buc.

perie pentru vopsit 50 mm

cu mîner de lemn cu fibre naturale, cu dimensiunea de minim 50 mm

30.00

buc.

perie pentru vopsit 60 mm

cu mîner de lemn cu fibre naturale, cu dimensiunea de minim 60 mm

10.00

buc.

perie pentru vopsit 100 mm

cu mîner de lemn cu fibre naturale, cu dimensiunea de minim 100 mm

20.00

buc.

perie pentru văruit 100 mm

rotundă, cu mîner de lemn cu fibre naturale cu dimensiunea de minim
100 mm

60.00

buc.

perie pentru văruit 50 mm

rotundă, cu mîner de lemn cu fibre naturale cu dimensiunea de minim
50 mm

40.00

buc.

perie pentru calorifer

cu mîner de lemn cu fibre naturale, cu dimensiunea de minim 38 mm

15.00

buc.

prelungitor, lungime - 50 m

P55001 2x1 mm2 de minim Lung.-50m

1.00

buc.

prelungitor, lungime - 30 m

P55001 2x1 mm2 de minim Lung.-30m

1.00

buc.

bandă adezivă pentru zugravi

lăţimea de minim 50 mm

20.00

buc.

peliculă

cu diemnsiunea de minim 80 micr, Lăţimea braţului 1.5 m

30.00

kg

soluţie contra mucegaiului pentru pereţi

ambalata în sticle cu dimensiunea de minim 0,9 l.

30.00

buc.

cu dimensiunea de minim 0,8 kg, lama de formă dreaptă (tip Б) cu o
precizie mai exactă la executarea lucrărilor, fabrică din oţel 60Г prin
metoda de forjare pentru a spori rezistenţa toporului pe întreaga
suprafaţă a lamei, duritate, coada de topor este de formă specială din
lemn de esenţă tare.

totpraş cu coadă

3.00

buc.

cuie

Cuie (pentru lucru cu ardezia la acoperiş) grosimea tijei cuiului -5,0
mm., lungimea tijei - 120,0 mm

10.00

kg

mărimea 46, 50, 52 (în set pantaloni cu scurtă)

10.00

set

cu degete, de calitate bună, rezistente la acţiunea uleiului, rezistente la

40.00

per

Costum pentru protecţia muncii pentru zugravi
18143000-3

costum pentru protecţia muncii pentru zugravi
Mănuşi pentru protecţia muncii pentru lăcătuşi

66
66.1

cu dimensiunea de minim 300 mm

cuie

65
65.1

spaclu 300 mm

Toporaş cu coadă cu dimensiunea de minim 0,8 kg

64
64.1

buc.

Soluţie contra mucegaiului pentru pereţi

63

63.1

10.00

Peliculă cu dimensiunea de minim 80 micr.

62
62.1

cu dimensiunea de minim 200 mm

Bandă adezivă pentru zugravi lăţimea minim 50 mm

61
61.1

spaclu 200 mm

PrelungitorP55001 2X1 mm.p. de minim lung.-30 m.

60
60.1

buc.

PrelungitorP55001 2X1 mm.p. de minim lung.-50 m.

59
59.1

10.00

Perie pentru calorifer cu dimensiunea de minim 38
mm

58
58.1

cu dimensiunea de minim 150 mm

Perie pentru văruit cu dimensiunea de minim 50 mm

57
57.1

spaclu 150 mm

Perie pentru văruit rotundă cu dimensiunea de
minim 100 mm

56
56.1

buc.

Perie pentru vopsit cu dimensiunea de minim 100
mm

55
55.1

10.00

Perie pentru vopsit cu dimensiunea de minim 60 mm

54
54.1

cu dimensiunea de minim 120 mm

Perie pentru vopsit cu dimensiunea de minim 50 mm

53
53.1

spaclu 120 mm

Perie pentru vopsit cu dimensiunea de minim 40 mm

52
52.1

buc.

Perie pentru vopsit cu dimensiunea de minim 30 mm

51
51.1

10.00

Rulou cu mîner pentru vopsire/zugrăvire

50
50.1

cu dimensiunea de minim 100 mm

Spaclu cu dimensiunea de minim 300 mm

49
49.1

spaclu 100 mm

Spaclu cu dimensiunea de minim 200 mm

48
48.1

buc.

Spaclu cu dimensiunea de minim 150 mm

47
47.1

10.00

Spaclu cu dimensiunea de minim 120 mm

46
46.1

cu dimensiunea de minim 50 mm

Spaclu cu dimensiunea de minim 100 mm

45
45.1

spaclu 50 mm

18143000-3

mănuşi pentru protecţia muncii pentru lăcătuşi

uzură şi durabile, să protejeze împotriva sarcinilor semnificative de
roadere, partea deasupra palmelor este cu materiale protector special.
Mănuşi pentru protecţia muncii pentru sudori

67
67.1

18143000-3

18143000-3

18830000-6
18830000-6

18200000-1

18200000-1

33735100-2
33735100-2

75
75.1

18143000-3

44812100-6

44812100-6

44812100-6

44812100-6

44812100-6

44812100-6

44812100-6

buc.

6.00

buc.

obligator cu aerisire

6.00

buc.

obligator cu aerisire

4.00

buc.

de calitate bună

280.00

buc.

ambalată în cutie de minim 2,7 kg, PF-115 Vopsea email de culoare albă
imaculat-curată

60.00

buc.

ambalată în cutie de minim 2,7 kg, PF-115 Vopsea email de culoare
cafenie curată

30.00

buc.

ambalată în cutie de minim 2,7 kg, PF-115 Vopsea email de culoare
albastră curată

15.00

buc.

ambalată în cutie de minim 2,7 kg, PF-115 Vopsea email de culoare
verde curată

15.00

buc.

ambalată în cutie de minim 0,9 kg, PF-115 Vopsea email de culoare
surie curată

20.00

buc.

ambalată în cutie de minim 0,9 kg, PF-115 Vopsea email de culoare
neagră

20.00

buc.

ambalată în cutie de minim 0,9 kg, PF-115 Vopsea email de culoare
ciocolată

20.00

buc.

ambalat în sticle cu cantitate de maxim 0,9 l.

145.00

buc.

ambalat în cutie de maxim 10 lit. de culoare transparent, gata de utilizat
pentru lucrări de interior la parchet

10.00

buc.

Setul de instrumente taie lemn, metal, sfărâma, macină, roade. Date
tehnice: Voltaj minim de: 230V ~ 50/60Hz Puterea minim de: 250W
Viteza oscilaţiilor minim de: 15000-21000 OPM Unghiul oscilaţiilor:
2,80 angle Clasa de protecţie: izolaţie dubla Include următoarele piese:
1x dispozitivul 1x disc de şlefuire 1x pânza de ferăstrău din otel negru
1x pânza de ferăstrău semicircular 1x lama de răzuit 1x dispozitiv
semicircular de îndepărtare a chitului 1x disc triunghiular de şlefuire 3x

1.00

buc.

scurte de iarnă pentru protecţia muncii pentru
zugravi
ochelari pentru protecţia muncii pentru zugravi
ochelari pentru protecţia muncii pentru sudori
respirator pentru zugravi

Vopsea email de culoare albă

Vopsea email de culoare cafenie

Vopsea email de culoare albasră

Vopsea email de culoare verde

Vopsea email de culoare surie

Vopsea email de culoare neagră

Vopsea email de culoare ciocolată

Dizolvant
Lac pentru parchet

44812100-6

85

85.1

10.00

scurte de iarnă pentru protecţia muncii pentru
lăcătuşi

Dizolvant
44832000-1

84
84.1

per

Vopsea culoare ciocolată

83
83.1

6.00

Vopsea culoare neagră

82
82.1

mărimea 36, 40, 42, 43.

Vopsea culoare surie

81
81.1

încălţăminte pentru protecţia muncii pentru zugravi

Vopsea culoare verde

80
80.1

per

Vopsea culoare albastră

79
79.1

10.00

Vopsea culoare cafenie

78
78.1

mărimea 43, 42

Vopsea culoare alba

77
77.1

încălţăminte pentru protecţia muncii pentru lăcătişi

Respirator pentru zugravi

76
76.1

per

Ochelari pentru protecţia muncii pentru sudori

74
74.1

40.00

Ochelari pentru protecţia muncii pentru zugravi

73
73.1

cu degete, de calitate bună, rezistente la acţiunea uleiului, rezistente la
uzură şi durabile, să protejeze împotriva sarcinilor semnificative de
roadere, partea deasupra palmelor este cu materiale protector special.

Scurte de iarnă pentru protecţia muncii pentru
zugravi

72
72.1

mănuşi pentru protecţia muncii pentru zugravi

Scurte de iarnă pentru protecţia muncii pentru
lăcătuşi

71
71.1

per

Încălţăminte pentru protecţia muncii pentru zugravi

70
70.1

16.00

Încălţăminte pentru protecţia muncii pentru lăcătuşi

69
69.1

cu degete de calitate bună, rezistente la acţiunea uleiului, rezistente la
uzură şi durabile, să protejeze împotriva sarcinilor semnificative de
roadere, partea deasupra palmelor este cu materiale protector special.

Mănuşi pentru protecţia muncii pentru zugravi

68
68.1

mănuşi pentru protecţia muncii pentru sudori

Lac pentru parchet
Instrument profesional

42652000-1

Instrument profesional

şmirghel pentru lemn 60 3x şmirghel pentru lemn 120 3x şmirghel
pentru lemn 240 1x şurubelniţa cu cap hexagonal 1x geanta de transport
1x manual cu instrucţiuni Cu termen de Garanţia inclusă, şi ţara de
origine
Bolgarcă mică

86

86.1

42652000-1

42660000-0

88
88.1

42660000-0

Apara de pulverizare fină

cu puterea de minim 600w, 700 ml), însoțit de certificat de origine

3.00

buc.

Mixer

cu puterea de minim – 1050 BT - 1100 BT (2 viteze, maşina de
omogenizat, cu regulator de turaţie electrică)

3.00

buc.

pentru emulsie, vopsele acrilice

12.00

buc.

pentru amestecuri uscate

12.00

buc.

Elemente pentru mixer
42660000-0

90
90.1

buc.

Mixer

89
89.1

1.00

Aparat de pulverizare fină

87
87.1

Bolgarcă mică

cu puterea de minim 600 wt, tehnici speciale Date tehnice: Fabricat din
materiale de înaltă calitate şi furnituri. Butonul de înregistrare de pivot
să simplifice schimbarea de pe discuri; Corpul reductorului din
aluminiu: rezistenţă, uşurinţă, stabilitate, reducţia durabilă să fie
adoptată; Безопасный выключатель с фиксацией во включенном
положении; Cablu profesional de la standard VDE cu coaja din
неопрена, lungimea nu mai puţin de 3 metri; Компактный двигатель в
удобном для хвата рукой корпусе; Capacitate consumatoare, Watt:
710 Diametrul discului 115 mm

Elemente pentru mixer
Elemente pentru mixer

42660000-0

Elemente pentru mixer

