
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

detergenti și mărfuri de uz casnicObiectul achiziției:
39831200-8Cod 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.:  93  din  04.12.2015.
În scopul achiziţionării "detergenti și mărfuri de uz casnic"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2015
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

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 Anticalc, dezifectant p/u WC
25.00Bucată1.1 Anticalc, dezifectant p/u WC concentrat, minim 750ml-1500ml39831200-8

2 Cremă abrazivă p/u lavoare
20.00Bucată2.1 Cremă abrazivă p/u lavoare flacon  750-1500 ml39831200-8

3 Crema p/u închălțăminte
240.00Kilogram3.1 Crema p/u închălțăminte ambalaj a cite 50 gr, 100gr, 200gr

sau 250gr
39831200-8

4 Gel pentru curăţarea, igienizarea şi
împrospătarea vasului de toaletă

40.00Bucată4.1 Gel pentru curăţarea, igienizarea şi
împrospătarea vasului de toaletă

 ambalaj a cite 360 ml, tip bref gel,
prevazut cu dozator-rezerva

39831200-8

5 Hirtie igienica
1200.00Bucată5.1 Hirtie igienica rulou a cîte 42-52 m39831200-8

6 Înălbitor
310.00Litru6.1 Înălbitor  ambalaj 1-2 litri,39831200-8

7 Înălbitor p/u mașină de spălat-automat
90.00Litru7.1 Înălbitor p/u mașină de spălat-automat  minim 1-2 litri39831200-8

8 Praf abraziv pentru bucatarie
90.00Bucată8.1 Praf abraziv pentru bucatarie   ambalaj minim 500-1000 gr39831200-8

9 Detergent de spălat rufe, Automat
636.00Kilogram9.1 Detergent de spălat rufe, automat pentru mașina automată,  în saci a

cite minim 6kg
39831200-8

10 Detergent de spălat rufe, manual
75.00Kilogram10.1 Detergent de spălat rufe, manual manual, în saci a cîte 0,5kg39831200-8

11 Săpun solid, pentru miini
18640.00Bucată11.1 Săpun solid, pentru miini bucati a cîte 100gr39831200-8

12 Săpun lichid
285.00Litru12.1 Săpun lichid ambalaj -5l39831200-8

13 Săpun de rufe
100.00Bucată13.1 Săpun de rufe bucăți a cîte 200gr39831200-8

14 Spray  p/u mobila
25.00Bucată14.1 Spray p/u mobila flacon minim  300 ml39831200-8

15 Solutie p/u sticla cu pulverizator
100.00Bucată15.1 Solutie p/u sticla cu pulverizator minim 750ml, pe baza de alcool39831200-8

16 Solutie p/u vesela
630.00Litru16.1 Solutie p/u vesela ambalaj maxim 6 litru, manual39831200-8

17 Solutie p/u WC
75.00Bucată17.1 Solutie p/u WC ambalaj 750 ml, Concentrat sau

diluat
Distruge microbii, inclusiv
bacteriile, ciupercile, sporii si
virusurile.
Se foloseste in forma concentrata
(pentru toaleta, canale de scurgere,

39831200-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

75.00Bucată17.1 Solutie p/u WC fose septice) sau diluat (pentru
pardoseli, faianta, obiecte sanitare
si alte suprafete lavabile).
Foloseste-l ca inalbitor, in apa rece,
pentru haine albe (daca
instructiunile de intretinere ale
acestora permit folosirea
inalbitorilor).
Ingrediente:dezinfectant: hipoclorit
de sodiu minim 4.5g la 100g; <5%
agent de inalbire pe baza de clor
(hipoclorit de sodiu), surfactanti
neionici, surfactanti cotionici,
sapun, parfum.

39831200-8

18 Rezerva Spray odorizant
80.00Bucată18.1 Rezerva Spray odorizant 250 ml, pentru automat39831200-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 21 decembrie 2015 la depozitul beneficiarului
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Date despre participant oroginal, confirmat pri aplicarea ștampilei și
semnăturii Participantului

Da

2 Oferta original confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

3 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii copie confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

4 Certificat privind detinerea unui cont bancar copie confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

5 Extras din registrul persoanelor juridice copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

6 Autorizatie de functionare copie confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei
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: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19

Tel.: achizitii@border.gov.md0-22-259-627     0-22-
259-679 ,  Fax: 022264507 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBOTARI TAISIA, Șef Serviciul achiziții

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: 11.12.2015 10:00
mun.Chișinău, str.Petricani 19, biroul 310pe 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
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11.12.2015 10:00la:
mun.Chișinău, str.Petricani 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: AFTENIUC ARCADIE


