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Invitaţie privind achiziţionarea mărfurilor pentru menţinerea curăţeniei
prin metoda cererii ofertelor de preţ nr. 888-OP/12
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. 30.
3. Numărul de telefon şi persoana de contact: tel. 74-16-37, fax. 74-89-31, V. Mardari, E. Siculţan
4. Obiectul achiziţiei: mărfuri pentru menţinerea curăţeniei
5. Cerinţele faţă de bunurile/serviciile solicitate:

№

Denumirea mărfii

Cantitatea

Informaţii

700 kg
500 buc
300 buc

wc
uz sanitar

Clorură de var calitatea 2
Înălbitor (1 lit.)
Detergent manual (ambalarea 400 gr.)
Cîrpa pentru podea culoare albă (dimensiuni 50 cm x 70
cm)
Gel p/u veselă 250 gr.
Praf igienic 500 gr. pentru curăţat (ambalaj butelii plastic
cu capac cu găuri)

1000 buc

40 buc.

pentru bucătărie

7

Săpun lichid cu glicerină (5 lit.) (ambalaj butelii plastic)

80 buc

antibacterian, cu
cremă

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Soluţie p/u geam 500 ml. cu pompă
Perie p/u wc set (suport+perie)
Saci p/u gunoi 35 l. / 50 buc.
Căldări zincate 10 l.
Urne pentru gunoi din plastic fără capac 10 lit.
Urne pentru gunoi cu capac cu pedală 10 lit.
Urne pentru gunoi cu capac cu pedală 5 lit.
Săpun gospodăresc 250 gr.
Hîrtie igienică 3 straturi albă, 20 m (porţionată)
Prosop de bucătărie celuloză alb (porţionată)
Pahare de unică folosinţă de culoare alba 200 ml
Caldare din plastic cu capac 10 lit.
Caldare din plastic fără capac 8 lit.
Caldare cu dispozitiv de scurgere+teu+mop 12 lit.

22

Săpun lichid cu dozator 500 ml, cu cremă

1
2
3
4
5
6

250 buc

100 buc
300 buc
200 role
50 buc
100 buc
6 buc
2 buc
100 buc
100 role
100 role
100 pahare
4 buc.
4 buc.
3 buc.
10 buc.

Culoare neagra

concentrarea 72 %
rulou
p/u cabinet medical
p/u cabinet medical
p/u cabinet medical
p/u cabinet medical
antibacterian, p/u
cabinet medical

6. Termenul limită de prezentare a ofertelor: 07.03.2012, ora 09: 30.
7. Modul de prezentare a ofertelor:
a) Ofertele se prezintă în limba de stat,cu specificarea clară a parametrilor, condiţiilor stabilite;
b) Preţul se indică în lei moldoveneşti fără TVA,TVA şi cu TVA ;
c) Oferta trebuie să conţină răspunsurile la toate întrebările expuse în solicitare;
d) Oferta va fi întocmită clar, fără corectări,cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei
responsabile şi ştampila operatorului economic.
e) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
f) Ofertele şi documentele de calificare se prezintă într-un singur exemplar, în plic sigilat. Pe plic se
indică denumirea operatorului economic şi nr. concursului la care participă.
8. Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor: cu transportul şi din contul
vînzătorului, în timp de 10 zile de la primirea comenzii.
9. Valuta şi modul de achitare: Achitarea se efectuează prin transfer în MDL, timp de 20 zile din data
livrării mărfii. Data livrării se consideră data indicată în factura fiscală.
10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
11. Modalitatea evaluării şi compararea ofertelor:
a) prezentarea întregului set de documente;
b) corespunderea ofertei cu parametrii solicitaţi în invitaţie;
c) în caz de necesitate prezentarea mostrelor;
d) cel mai mic preţ pe fiecare poziţie.
12. Documentele de calificare ale operatorilor economici:
1. Oferta (semnată şi ştampilată);
2. Date despre participant;
3. Certificat de atribuire a contului bancar;
4. Certificat de înregistrare a întreprinderii (copia);
5. Extras din registrul de stat al persoanei juridice;
6. Autorizaţie sanitară de funcţionare;
7. Certificat de conformitate;
8. Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional;

Preşedintele grupului de lucru

Valentin Cuşcă

