
selecta):
1) pentru un singur lot;
2) pentru mai muite loturi;
3) pentru toate loturile;
4) alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: nu se aplica.
5) termenele ~i conditiile de livrare/prestare/executare solicitati: la solicitarea autoritatii

contractante, la adresa mun. Chi§inau, str. Piata GurU 3, in termen de 5 zile din data
semnarii comenzilor.
• Cbeltuielile de transport a fi incluse in suma ofertei.

6) termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.
10. Prestarea serviciului este rezervata unei anumite profesii In temeiul unor acte cu putere de lege

sau al unor acte administrative (dupa caz): nu sc aplica.
11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina

eliminarea acestora si a criteriilor de selectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerintelor eventual

cazul in care contractul este impartit in Ioturi, un operator economic poate depune oferta (se va

61.000,00Conform Anexei nr.t12000Bucata33100000-14.

87.500,00

8220Perechi33100000-13. Conform Anexei nr.I

Bucata33100000-1

15.070,00

Conform Anexei nr.I2100002.

1. Denumirea intreprinderii: intreprinderea de Stat "Po~ta Moldovei"
2. IDNO: 1002600023242
3. Adresa: MD- 2012,mun. Chisinau, bd. Stefan eelMare ~i Sffint 134
4. Numarul de telefonlfax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290
5. Adresa de e-mail ~ipagina web oficiala a intreprinderii: cancelaria@posta.md, www.posta.md,
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficiala de la care se va putea obtine accesul Ia doeumentatia de

atribuire: www.posta.md. www.app.gov.md, https:llmtender.gov.md
7. Obiectul principal de activitate al intreprinderii: intreprindere de Stat din domeniul

comunicatiilor postale, la autogestiune.
8. Cumparatorul invita operatorii economici interesati care ii pot satisface necesitatile sa participe la

de ivind . urmatoarelor bunuri /servicii/lucrari:
~Z;S;:;;;'J

Procedura de achizitie este aplieata sub incidenta actului normativ:
Hotararea de Guvern Nr, 351 din 10-06-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind

achizitionarea bunurilor, lucrarilor ~iservieiilor la intreprinderea de stat.

INVITATIADEPARTICIPARENr. s-,
privind achizitionarea de produse sanitare, materiale anti-pandemie

prin procedura - Cererea ofertelor de pre!



16. Locul deschiderii ofertelor: SIA "RSAP" - Ofertele intarziate VOl' fi respinse.
17. Tehnici si instrumente specifice de atribuire (daci este cazul specificati daca se va utiliza acordul-cadru,

sistemul dinamic de achizitie sau licitatia electronica): Licitatia electronicii vafi in 3 runde, eu durata
(conform Instructiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea estimativii la fiecare lot,
conform mentiunilor in SIA RSAP.

18. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Ofertantii sau reprezentantii acestora au
dreptnl sa participe la deschiderea ofertelor, cu exceptia cazului cand ofertele au fost depuse prin
SIA "RSAP".

19. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Iimba de stat.
20. in cazul achizitiilor periodice, calendarul estimat pentru public~.ft..~unturilor viitoare: nu se aplica.
21. Data publicarii anuntului de intentie sau, dupa caz, precizarea £~ nu a fost,publicat un astfel de anunt: !!!!

I·~ <- ...-se ap Ica. ....
22. Alte inforrnatii relevante: (yglf {' !
Conducatorul grupului de lucru: Violeta COJOCARU ~(!~~(I-~~Lr£_J).rt:)_~~~~

Conducatorul 1.S."Posta Moldovei" Roman COJUHARI ---a-'--:-7-....!<...:'-I--"---------'7<---

13. Termenul-limita de depunere/deschidere a ofertelor:
pana la: [ora exactii] conform SIA "RSAP".
pe: [data] conform SIA "RSAP".

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele san cererile de participare
vor fi depuse electronic prin intermedinl SIA "RSAP".

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ponderea, %Denumirea factorului de evaluare

Conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indicati dupa caz): nu se aplidi.
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pre!, cu corespunderea cerintelor

fata de ofertant si corespunderea tuturor cerintelor tehnice.
Criteriu de atribuire suplimentar, in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt echivalente: eel mai mare

termen de plata propus.
12. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum si ponderile

lor: nil se aplica

electronica si/sau sernnata ~i stampilata de catre ofertant.
Dovada inregistrarii persoanei

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice confirmat prin
4. juridice, ill confonnitate cu Obligatoriu

prevederile legale semnatura electronica si/sau semnata si stampilata de catre ofertant.

5. Certificat de atribuire al TVA copie - confirmata prin sernnatura electronica si/sau semnata si Dupa cazstampilata de catre ofertant,

6.
Declaratie privind terrnenul de original - confirmata prin sernnatura electronica si/sau semnata ~i Obligatoriulivrare a bunurilor stampilata de catre ofertant,

7. Declaratie privind termenul de original - confirmata prin semnatura electronica si/sau semnata ~i Obligatoriuplata stampi lata de catre ofertant.

Declaratie privind experienta original - confirmata prin semnatura electronics si/sau sernnata ~i
8. similara stampilata de catre ofertant, completata ill conformitate cu Obligatoriu

Formularul F 3.9. pe perioada ultimilor 2 ani (2020-2021).
Declaratia privind neincadrarea
In situatiile prevazute la art. 16

9.
alin.(2) lit. a) din Legea nr. original - confirmat prin semnatura electronica si/sau semnata ~i Obligatoriu246/2017 cu pri vire la stampilata de catre ofertant.
uitreprinderea de stat ~i

intreprinderea municipala,
Se VOl' prezenta mostre cu titlu gratuit pentru toate produsele
solicitato avdnd ournctoristioilc enumerate In invitatic. Mostrclc vor fi

10. Mostre prezentate In decurs de 2 zile lucratoare din data solicitarii. Operatorii Obligatoriu (la
economici care nu VOl' prezenta mostrele solicitate, vor fi solicitare ).
descalificati.

Aviz sanitar
A viz san itar (eliberat de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica)

11. pentru bunurile solicitate, confirmat prin semnatura electronica si/sau Obligatoriu
sernnata si stampilata de catre ofertant.

12. Conditii de achitare
In decursul a 30 zile calendaristice, dupa receptionarea bunurilor -livrate.



Anexa nr.1  

 

 

SPECIFICAŢIA 

tehnică privind produse sanitare, materiale anti-pandemie 

pentru necesitățile Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei” 

 

Nr. Denumire 
Unitatea 

de măsură 
Cantitate 

Specificația tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

1.  
Lotul 1 

Dezinfectanți 
Bucată 8064 

Acțiunea dezinfectantului: virucid, bactericid, fungicid. 

Cerinte tehnice: pe bază de etanol, produs lichid, produs 

gata pentru utilizare, care nu provoacă alergii și iritații 

ale pielii. Componența volumică de alcool etilic - 72% 

minim. Concentrație în masă de glicerină - nu mai puțin 

de 1,0%.  

1.1 Dezinfectant 5L Bucată 2484 

Acțiunea dezinfectantului: virucid, bactericid, fungicid. 

Cerinte tehnice: pe bază de etanol, produs lichid, produs 

gata pentru utilizare, care nu provoacă alergii și iritații 

ale pielii. Componența volumică de alcool etilic - 72% 

minim. Concentrație în masă de glicerină - nu mai puțin 

de 1,0%. Ambalaj 5L 

1.2 Dezinfectant 1L Bucată 5580 

Acțiunea dezinfectantului: virucid, bactericid, fungicid. 

Cerinte tehnice: pe bază de etanol, produs lichid, produs 

gata pentru utilizare, care nu provoacă alergii și iritații 

ale pielii. Componența volumică de alcool etilic - 72% 

minim. Concentrație în masă de glicerină - nu mai puțin 

de 1,0%. Ambalaj 1L 

2.  
Lotul 2 

Măști de protecție 
Bucată 210000 

Măști de protecție de unică folosință, în 3 straturi.  

Material: polipropilenă nețesut, trei straturi, trei pliuri; 

Hipoalergică; Fixare cu elastic; Să permită respirația 

fără efort; Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare. 

3.  
Lotul 3 

Mănuși de protecție 
Perechi 8220 

Mănuși de protecție de unică folosință, din latex sau 

nitril, nesterile, fără pudră, mărimile M și L 

4.  
Lotul 4 

Înălbitor 
Bucată 12000 

Soluție ce înălbește, dezinfectează, curăță, îndepărtează 

grăsimea, murdăria. Totodată distruge bacteriile, 

ciuperca și mucegaiul. Compoziția: clor >5%. Ambalaj: 

1L. 

5.  
Lotul 5 

Săpun lichid 
Bucată 6912 

Săpun lichid dezinfectant hipoalergic, hidratant, cu 

aromă de parfumare, cu glicerină pentru prevenirea 

pielii uscate, Ambalaj: 5 L 

 

 


