




Anexa nr. 1 

SPECIFICAŢIA 

tehnică și financiară privind 

produsele sanitare și de gospodărie  

pentru necesitățile Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei” 

 

Nr. Denumire 
Unitatea 

de măsură 
Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Cantitate 

1.  Saci p/u gunoi 35L set Saci de polietilenă pentru deșeuri, ambalați în rulouri a câte 50 buc. 1600 

2.  Saci p/u gunoi 60L set Saci de polietilenă pentru deșeuri, ambalați în rulouri a câte 20 buc. 400 

3.  Saci p/u gunoi 120L set Saci de polietilenă pentru deșeuri, ambalați în rulouri a câte 10 buc. 350 

4.  Hârtie igienică 75m bucată Hârtie igienică ambalată în rulouri a câte 75 m/rulou. 3400 

5.  
Hârtie igienică p/u 

dispenser, 2 straturi 170m 
bucată 

Hârtie igienică p/u dispenser, celuloză în 2 straturi, în rulouri a câte 

170 m. 
1000 

6.  Mănuși menajere pereche 
Mănuși pentru menaj, din cauciuc, ambalate câte 1 pereche. 

Diverse mărimi. 
500 

7.  Mănuși de lucru pereche 
Mănuși cu 5 degete, pentru ingrijitor de teren, din material sau 

echivalent. Diverse mărimi. 
200 

8.  
Soluție pentru spălarea 

sticlei, 500 ml 
bucată 

Soluție pentru curățirea sticlei, geamurilor, cu alcool, ambalat în 

butelii cu pulverizator, a câte 500 ml. 
250 

9.  Mătură din mălai bucată 
Mături de mălai de categorie superioară, dese și pline, cusute cu 3 

rânduri de sfoară.  
350 

10.  
Soluție curățare și 

dezinfectare WC,  1L 
bucată 

Soluție dezinfectantă, cu clor, pentru vasul de toaletă. Îndepărtează 

eficient calcarul și murdăria dificilă. Sistemul de dispersie permite 

curățarea zonelor greu accesibile. 

300 

11.  Săpun uscat solid 75g. bucată 
Săpun uscat solid, ambalat separat, a câte 75g. Arome în 

asortiment. 
500 

12.  
Săpun gospodăresc natural, 

72%  (200 g) 
bucată Săpun gospodăresc natural, 72% ,200g.  930 

13.  
Lavetă viscoza (set 3 buc) 

33*30cm 
set Lavetă din viscoză,  pentru curățare umedă și uscată, 1 set = 3 buc.  500 

14.  
Soluție anti-mucegai 

750ml 
bucată Soluție anti-mucegai cu pulverizator, ambalat în butelii de 750ml. 100 

15.  
Praf abraziv p/u curățarea 

suprafețelor, 500g 
bucată 

Praf de curățare abraziv, pentru curățarea căzilor de baie, chiuvete, 

gresie și faianță, suprafețe de bucătărie. Conține proprietăți 

dezinfectante și antibacteriene. Ambalat separat a câte 500g. 

400 

16.  Detergent manual, 450g bucată 

Praf de spălat manual, de tip pudră, utilizare universală, pentru 

spălarea rufelor, lingerie, țesături sintetice și mixte. Ambalat 

separat a câte 450g, uscat, fără semne de umezeală. 

1300 

17.  Detergent p/u podea 1L bucată 
Detergent lichid pentru curățirea podelei, ambalat separat în 

butelelii a cîte 1L. 
230 

18.  
Rezervă mop din bumbac 

250 g 
bucată Rezervă mop din ațe de bumbac 250g. 400 

19.  Mâner pentru mop bucată Mâner din lemn cu filet, 110 cm. 200 

20.  
Găleată cu storcător, 

dreptunghiular 14 L 
bucată Găleată cu storcător din plastic rezistent, dreptunghiular 14 L. 170 

21.  
Set făraș plastic + mătură 

cu coadă lungă 
set 

Set compus din făraș de plastic + mătură, cu coadă de lungimea 

estimativă 90-100cm. 
150 

22.  
Făraș plastic cu coada 

scurtă 
bucată Făraș din plastic calitativ, cu coadă scurtă.  60 

23.  

Spray odorizant cu aerosol 

400ml 

 

bucată 
Spray odorizant cu aerosol 400ml 

 
10 

24.  Prosop hârtie dispenser  set Prosop hârtie dispensar 1 strat - pliabile (200 foi în set) 750 

25.  Otrava pentru soarici Bucată Momeală pentru șoareci pe bază de cereale 200 gr 20 

 

 



Anexa nr. 2 

Formularul ofertei pentru bunuri și servicii 

 

Data depunerii ofertei:  „___” _____________________ 20__ 

Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ 

Anunț de participare Nr.:  ______________________________ 

Către:   ____________________________________________ 

[numele deplin al autorităţii contractante] 

________________________________________________________ declară că:  

[denumirea ofertantului] 

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. 

___________________________________________________________. 

[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] 

b) ____________________________________________________________ se angajează să 

[denumirea ofertantului] 

 

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice 

şi preț, următoarele: _______________________ 

________________________________________________________________________.  

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor] 

c) Suma totală a ofertei  fără TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele 

şi valutele respective] 

d) Suma totală a ofertei  cu TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele 

şi valutele respective] 

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp _______ zile , începînd cu data-limită 

pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa 22. și Anexa 23, va rămîne obligatorie şi va putea 

fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; 

f) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac 

parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a 

regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. 

 

Semnat:________________________________________________     

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 

 

Nume:_________________________________________________   

În calitate de: ___________________________________________  

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  

Ofertantul: _____________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________ 

Data: “___” _____________________ 20__ 

 

 



 

 

_____________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) 

 
D E C L A R A Ț I E  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală  

 
Titlul achiziției: _____________________________________________________________ 
 
Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________, 
(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic) 

 
în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________, 
                                                                                                                                              (denumirea achiziției) 

organizată de Î.S.”___________________”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 

excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în 

situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul: 
- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere 

și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu 
subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana 
înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv 
ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau 
al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 
persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului 
declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită 
prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care 
se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al 
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire, 

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare 
sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg căîntreprinderea are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Data completării ___________________________ 
 
 
 
Operator economic_______________________________ 
                                               (semnătura) 
 
Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii „Î.S. Poșta Moldovei”, 
responsabile cu achiziția: 
-……………………………………………………….. 
-………………………………………………………. 
-……………………………………………………….. 
-……………………………………………………….. 
-……………………………………………………….. 
 


	O:\Achizitii 2023\Formulare STANDARD\Anexa nr. 2 Formularul ofertei - Bunuri si servicii.docx
	O:\Achizitii 2023\Formulare STANDARD\Declaratie Operator Economic PDF.pdf

