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“______”________________2011

Nr. _____________________

Invitaţie privind procurarea materialelor de construcţie
prin metoda concurs nr 520-OP/11 din 15.03.2011 cerere ofetă de preţ
1. Denumirea autorităţii contractante: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
2. Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului):

m. Chişinău, str. I. Creangă, 1, bl. Nr. 2, et. 2, bir. 31.
3. Numărul de telefon şi persoana de contact: tel. 74-34-75. T.Filimon tel.74-69-86
4. Obiectul achiziţiei: materiale de construcţie
5. Cerinţele faţă de bunurile/serviciile solicitate
Denumirea
Caracteristici tehnice/cerinţe
bunurilor/serviciilor
Var stins moale
Ciment marca 400 în saci
polietilenă
Amestec uscat marca
,,Supraten”40 kg
Amestec uscat Finiş ,,Supraten”18
kg
Grunt ,,Supraten”10 kg
Emulsie pe apă ,,Supratren-Laif”
Materiale de
15 kg
finisare
Vopsea email PF-115-2,7 kg
Vopsea email PF -115-0,9 kg
Dizolvant în st 1 litru marca 646
Color ,,Supraten”
Clei p/u teracotă ,,Supraten”
Şpatic din lemn p/u geamuri

Lot I

Lot II
Unelte p/u
reparaţie

Serpeancă de diferite dimensiuni
Elemente de schimb p/u tăvăluc de
vopsit de dif dimensiuni
Hîrtie abrazivă de diferite niveluri
Perii de vopsit de dif forme şi dim
Perii de văruit de dif forme şi dim
Şpatlu dif forme şi dimensiuni
Amestecător electric p/u tencuială
şi amestec uscat
Respiratoare simple de unică
folosinţă
Mănuşi de cauciuc p/u lucru de dif
mărimi
Pulverizator cu presiune p/u vopsit

Cantitatea /volumul
1t
5t
100 saci
100 saci
50 căldări
80 căldări
300 cutii
50 cutii
100 sticle
160 st
30 saci
800 m
60 buc
80 buc
100 m²
100 buc
80 buc
40 buc
2 buc
20 buc
100 per
4 buc

Altă informaţie

Lot III
Cherestea

Ligheane de plastic p/u amestec
uscat
Scară p/u zugravi 2,5-3,0 h
Colţar zincat p/u muchii cu lung
2,5-3 m
Nivel zincat p/u pereţi şi pod cu
lung 2,5-3,0 m
Nivel lazar
Perforator
electric
calitate
superioară
Sticlă p/u geam 4 mm
Peliculă de 2 mm
Cherestea tăiată grosimea 5 mm
Şpatic din lemn p/u geamuri

10 buc
2 buc
80 buc
100 buc
1 buc
1 buc
200 m²
100 m²
2 m³
800 m

6. Termenul limită de prezentare a ofertelor :
22.03.2011,ora 09.30
7. Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în
consideraţie pe lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă): cel mai
mic preţ, pe loturi şi corespunderea cerinţelor de mai jos:
1. Posibilitatea de a micşora sau de a majora cu 30 % cantitatea la solicitarea
comendatorului.
8. Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor: INCOTERMS
2000 DDP, imediat din momentul primirii comenzii.
9. Valuta şi modul de achitare: lei MD, transfer.
10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 10 zile.
11. Documentele de calificare ale operatorilor economici:
1. Certificat de înregistrare a întreprinderii (copia);
2. Oferta;
3. Date despre participant.

Rector

Ex. V. Mardari, 74-69-86

Nicolae Chicuş

