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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

1.privind achiziționarea  Produse de igienă, detergenţi şi dezinfectanţi pentru 

instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana.  (se indică obiectul achiziției) 

 
2. prin procedura de achiziție Licitație Publică 
                                                (tipul procedurii de achiziție) 

3. Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Ciocana 

4. IDNO: 1007601009565 

5. Adresa: Str. Alecu Russo, 57. 

6. Numărul de telefon: 022-49-96-61 

a) Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: detsciocanaachiziti@mail.ru 

7. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 

altă formă de achiziție comună):  

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/l

ucrărilor solicitate 

Unitate

a de 

măsur

ă 

Cantitat

ea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va 

indica 

pentru 

fiecare 

lot în 

parte) 

1 Lotul 1  

 
33711900

-6 

Săpun lichid 

hipoalergenic pentru 

copii 

litri 21 000 

Săpun hipoalergenic pentru copiii cu 

piele sensibila,sa conțină vitamine și 

glicerină,  

Culoarea transparentă, făra parabeni. 

Forma produsului lichid  

Ambalat în bidon de 5 l. 

Termen de valabilitate a produsului să fie 

de 24 luni. 

 

2 Lotul 2  

 
24313320

-0 
Bicarbonat de sodiu Kg 3 000 

Hidrocarbonat de sodiu pentru uz 

alimentar 

Ambalat în pachet de hîrtie-500 gr 

 

3 Lotul 3  

 
39831200

-8 

Praf de spălat automat  

pentru copii 
Kg 8200 

Detergent automat pudra pentru spălatul 

lenjeriei de pat a copiiilor.Un produs cu 

parfum delicat ce nu provoacă reacții 

alergice și să protejeze țesătura, dar să 

curețe temeinic și să îndepărteze petele 

extrem de dificile 

Ambalat în pachete de 2-3 kg. 

Termen de valabilitate a produsului min. 

de 1 ani 

 

 
39831200

-8 
Praf de spălat manual kg 900 

Recomandat pentru toate tipurile de rufe 

ce îndepărtează  eficient petele. 

Ambalat în pachete de 5-6 kg. 

Termen de valabilitate a produsului min. 
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de 1 ani 

5  Lotul 4  

 
39831210

-1 

Gel de curăţat vesela 

 
litri 16 000 

Să nu fie toxic,cu un parfum plăcut, cu 

putere mare de curățare/ degresare a 

veselei și a diferitelor obiecte și 

suprafețe, îndepărtînd eficient grăsimea 

și murdăria.. Forma produsului lichid 

transparent. Proprietăți hipoalergenic 

Ambalat în flacon de 1000 ml. 

Termen de valabilitate a produsului să fie 

de 24 luni 

 

6 Lotul 5  

 
39831600

-2 

Soluţie antibacteriană 

de curăţat toaleta 
litri 4 200 

Dezinfectant pentru WC cu spectru larg 

de utilizare.Forma produsului gel 

nedeluat. 

În ambalaj flacon plastic de la 0,700 ml 

pînă la 1000 ml. 

Termen de valabilitate a produsului să fie 

de 24 luni. 

 

7 Lotul 6  

 
24455000

-8 

Clorură de var 

 
kg 840 

Dezinfectant pentru WC cu spectru larg 

de utilizare.Forma produsului gel 

nedeluat. 

În ambalaj flacon plastic de la 0,700 ml 

pînă la 1000 ml. 

Termen de valabilitate a produsului să fie 

de 24 luni. 

 

8 Lotul 7  

 
24455000

-8 
Comprimate fără clor Buc. 195 000 

Cu concentratia minima de substanta 

activa 26%. Comprimatele sa fie 

destinate pentru dezinfectia, dereticarea 

suprafetelor din instituţiile de învăţămînt. 

Termen de valabilitate a produsului să fie 

de 24 luni 

 

9 Lotul 8  

 
39831300

-9 

Detergent lichid pentru 

spălarea podelei 
litri 34 100 

Detergent conceput pentru igiena și 

curățenea generala a tuturor tipurilor de 

suprafețe: gresie, parchet, linoleum, etc. 

Lasă suprafețele curate timp îndelungat, 

conferă strălucire, o aromă plăcută și 

prospețime de durată. 

Nu contine clor. 

Ambalat în bidon de 5 l. 

Termen de valabilitate a produsului să fie 

de 24 luni 

 

10 Lotul 9  

 
24455000

-8 

Săpun de gospodarie 

72% 
Buc. 15 000 

De gospodarie 72% 

200gr 

Termen de valabilitate a produsului să fie 

de 24 luni 

 

11 Lotul 10  

 
33761000-

2 

Hârtie igienică 

 
Buc. 105 000 

- Hârtie igienică 80% celuloza. 

 - De culoare albă, fără miros; fără desene  

- Hartie igienica in 3 straturi , gofrata si 

portionata.  

- Latime 10 cm;  

- Lungime 20 m. 

 

 
33760000-

5 

Șervețele de hîrtie 

 
pach 105 000 

- Hârtie igienică 80% celuloza. 

 - De culoare albă, fără miros; fără desene  

- Hartie igienica in 3 straturi , gofrata si 

portionata.  

- Latime 10 cm;  
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- Lungime 20 m. 

Valoarea estimativă totală fără TVA: 1 317 300,00 lei MD  

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): Pentru fiecare lot împarte; 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 
                                                                           (indicați se admite sau nu se admite) 

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea și descărcarea se face de 

către OE conform cantității calculate pentru fiecare instituție în parte. 

Timp de 15 zile de la semnarea contractului 

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2019 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat 

numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu 

putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile 

minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate 

(DUAE, documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

F3.1 

Formularul ofertei 

Completată  în conformitate cu Formularul (F 3.1)- 

în original,  semnătura electronică a 

Participantului; 

Obligatoriu 

F3.2 

Garanţia pentru ofertă 1% 

formularul garanţiei bancare 

În original, garanţie bancară emisă de o bancă 

comercială (nu se acceptă transfer pe contul ANP). 

- termenul garanției să fie valabilă cu termenul de 

30 zile 

Obligatoriu 

F3.3 Formularul informativ despre 

ofertant Obligatoriu  

Obligatoriu 

F 4.1 

Specificaţii tehnice 

Completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)- 

în original, cu semnătura electronică a 

Participantului; Specificația tehnică a 

echipamentului oferit să fie prezentată conform 

modelului de la pag. 29. a documentației. 

Obligatoriu 

F 4.2 

Specificații de preț 

Completată în conformitate cu Formularul (F 4.2)- 

în original, cu semnătura electronică a 

Participantului; 

Obligatoriu 

 Certificat de atribuire al contului 

bancar cu semnătura electronică a Participantului; 

Obligatoriu 

 Certificat de 

conformitate/igienic/inofensivitate 

pentru toate loturile. copie, cu semnătura electronică a Participantului 

Obligatoriu 

 Documentul unic de achiziție 

europeană DUAE obligatoriu îndeplinit de OE 

Obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz_ nu se aplică 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică  

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică  

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ+ calitate 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

și ponderile lor: nu se aplică 
Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 
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21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: SIA RSAP 

- pe: SIA RSAP 

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de 

stat  

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: nu se aplică               (se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 

cazul): nu se aplică  

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ: 07.03.2019 trimis bap@tender.gov.md 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:13.03.2019 

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Nu se acceptă 

plățile electronice Se acceptă 

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se acceptă 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: nu sunt 

 

Conducătorul grupului de lucru:  _______________          ____ Veronica PUIU                 


