INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chiєinгu
Cerere a ofertelor de preţuri
Materiale de constructii
44110000-4

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.: 30 din 21.04.2015.
În scopul achiziţionării "Materiale de constructii"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2015
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.1

Amestec uscat pe bază de ipsos
44111800-9 Amestec uscat pe bază de ipsos

Kilogram

12000.00 tencuială universală pe bază de
ipsos, ambalat în saci, SM
262:2005 sau echivalent, cu
termenul de valabilitate de minim 6

2.1

Emulsie vopsea pe apă
44111400-5 Emulsie pe apă pentru lucrări de exterior

Kilogram

420.00 Adeziune înaltă la toate suprafeţele
minerale; rezistenţă l acţiunea
factorilor atmosferici; capacitate de
acoperire mareşi elasticitate;
permeabilitate la vapori;
lavabilitate.Gata de utilizare.
Termenul de valabilitate minim 18
luni. De culoare albă curată.

3.1

Amorsa grund
44111400-5 Amorsă grund pentru lucrări de exterior

Kilogram

150.00 de culoare albă curată, cu termenul
de valabilitate de minim 18 luni.

Kilogram

255.00 glet pulucrări de exterior de
culoarealba, pentru nivelarea finală
(definitivă) a suprafeţelor de
construcţie, cu termenul de
valabilitate de minim 9 luni. SM
262: 2005 sau echivalent.

2

3

4
4.1

5

Amestec uscat pentru finisare
44111400-5 Amstec uscat pentru finisare pentru lucrări de
exterior

6.1

Ciment M-400
44111200-3 Ciment M-400
Adeziv pentru teracotă
44190000-8 Adeziv pentru teracotă

7.1

Vopsea culoare alba
44812100-6 Vopsea email PF-115 culoare alb imaculat

Bucată

30.00 ambalat în cutie de minim 2,7 kg,
culoarea albă imaculată

8.1

Vopsea culoare verde deschis
44812100-6 Vopsea email PF-115 culoare verde deschis

Bucată

20.00 ambalată în cutie de minim 2,7 kg,
de culoare verde deschis

9.1

Vopsea culoare cafeniu deschis
44812100-6 Vopsea email PF-115 culoare cafeniu dechis

Bucată

20.00 ambalat în cutiede minim 2,7 kg, de
culoare cafeniu deschis.

5.1
6

7

8

9

10
10.1
11
11.1

Dizolvant
44832200-3 Dizolvant 646
Perie pentru vopsea diam. minim 30 mm / 5
mm
44192000-2 Perie pentru vopsea cu mîner din lemn

Kilogram

2000.00 ambalat în aci de polietilenă

Kilogram

1250.00 adeziv pentru gresie-faianţă pentru
lucrări de interior şi exterior.
Termen de valabilitate minm 9 luni.
SM 262:2005 sau echivalent.

Bucată

Bucată

100.00 ambalat în sticle de minim 0,5 lit.

6.00 rotundă, fibre naturale,cu
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Nr. d/o
11.1
12
12.1

13
13.1

14
14.1

15
15.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

44192000-2 Perie pentru vopsea cu mîner din lemn

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
6.00 dimensiunile: minim 30 mm x 5
mm

Cantitatea

Perie pentru vopsea diam. minim 20 mm / 5
mm
44192000-2 Perie pentru vopsea cu mîner din lemn

Bucată

6.00 cu mîner din lemn, forma rotundă,
cu dimensiunea de minim 20 mm x
5 mm

Perie pentru vopsea diam. minim 10 mm / 5
mm
44192000-2 Perie pentru vopsea cu mîner din lemn

Bucată

6.00 cu mîner din lemn, de formă
rotundă, cu dimensiunea de minim
10 mm x 5 mm

Perie pentru vopsea diam. minim 50 mm / 6
mm
44192000-2 Perie pentru vopsea cu mîner din lemn

Bucată

8.00 cu mîner din lemn, cu forma
rotundă, cu diemnsiunea de minim
50mm x 6 mm

Perie pentru vopsea diam. minim 60 mm / 6
mm
44192000-2 Perie pentru vopsea cu mîner din lemn

Bucată

8.00 cu mîner din lemn, de formă
rotundă, cu dimnsiunea de minim
de 50 mm x 6 mm

Bucată

10.00 cu mîner din lemn cu fibre naturale,
cu dimensiunea de minim 35 mm x
5 mm

16
16.1

Perie pentru vopsirea caloriferelor
44192000-2 Perii pentru vopsirea caloriferelor cu mîner din
lemn

17
17.1

Perie lată diam. minim 100 mm / 50 mm
44192000-2 Perii cu forma lată din lemn cu fibre naturale

Bucată

6.00 cu dimensiunea de minim 100 mm
x 50 mm

18
18.1

Perie lată diam. minim 50 mm / 50 mm
44192000-2 Perii cu forma lată din lemn cu fibre naturale

Bucată

6.00 cu dimensiunea de minim 50 mm x
50 mm

19
19.1

Perie lată diam. minim 40 mm / 50 mm
44192000-2 Perii cu forma lată din lemn cu fibre naturale

Bucată

6.00 cu diemnsiunea de minim 40 mm x
50 mm

20
20.1

Perie lată diam. minim 150 mm / 60 mm
44192000-2 Perii cu forma lată din lemn cu fibre naturale

Bucată

20.00 cu dimensiunea de minim 150 mm
x 60 mm

21

Tăvăluc pentru vopsea cu dimensiune de
minim 140 mm x 30 mm
44192000-2 Tăvăluc pentru vopsea

Bucată

12.00 cu dimensiunea de minim 140 mm
x 30 mm

Tăvăluc pentru vopsea cu dimensiune de
minim 110 mm x 30 mm
44192000-2 Tăvăluc pentru vopsea

Bucată

12.00 cu diemnsiunea de minim 110 mm
x 30 mm

Tăvăluc pentru vopsea cu dimensiune de
minim 70 mm x 30 mm
44192000-2 Tăvăluc pentru vopsea

Bucată

12.00 cu dimensiune de minim 70 mm x
30 mm

Tăvăluc pentru emulsie pe apă cu
dimensiunea de minim 240 mm x 50 mm
44192000-2 Tăvăluc pentru emulsie

Bucată

10.00 cu dimensiunea de minim 240 mm
x 50 mm

Tăvăluc pentru emulsie pe apă cu
dimensiunea de minim 180 mm x 50 mm
44192000-2 Tăvăluc pentru emulsie

Bucată

6.00 cu dimensiunea de minim 180 mm
x 50 mm

Tăvăluc pentru emulsie pe apă cu
dimensiunea de minim 240 mm x 30 mm
44192000-2 Tăvăluc pentru emulsie

Bucată

6.00 cu dimensiunea de minim 240 mm
x 30 mm

Spatlu
44192000-2 Spatlu

Bucată

6.00 cu dimensiunea de minim 350 mm
x 100 mm

21.1
22
22.1
23
23.1
24
24.1
25
25.1
26
26.1
27
27.1
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

28
28.1

Spatlu
44192000-2 Spatlu

Bucată

6.00 cu diemensiune de minim 30 mm x
70 mm

29
29.1

Spatlu
44192000-2 Spatlu

Bucată

6.00 cu diemnsiunea de minim 100 mm
x 60 mm

30
30.1

Adeziv pentru parchet
44190000-8 Adeziv pentru parchet

Bucată

30.00 ambalat în cutii de cantitate de
minim 3,5 lit.

31
31.1

Lac pentru parchet
44190000-8 Lac pentru parchet

Bucată

30.00 de culoare transparentă, gata de
utilizat pentru lucrări de interior,
ambalat în cutii de cantitatea de
minim 3,5 lit.

32
32.1
33
33.1
34
34.1
35
35.1

Telescop pentru zugravi
44190000-8 Telescop pentru zugravi
Telescop pentru zugravi
44190000-8 Telescop pentru zugravi
Elemente pentru mixer (nasadca)
44190000-8 Elemente pentru mixer (nasadca) pentru
vopsea
Respirator pentru sudori
18143000-3 Respirator pentru sudori tip G

36
36.1

Bucată

4.00 cu lungimea de minim 2 m

Bucată

4.00 cu lungimea de minim de 3 m

Bucată

6.00 cu lungimea de maxim 500 mm

Bucată

100.00 pentru protejarea zugravilor, cu
filtru, conform standardelor
europene

Mănuşi pentru zugravi
18143000-3 Mănuşi pentru zugravi cu degete

Pereche

100.00 de calitate bună, rezistente la
acţiunea uleiului, rezistente la uzură
şi durabile , să protejeze împotriva
sarcinilor semnificative de roadere,
partea deasupra palmelor este cu
material special (gumă), cu degete.

37
37.1

Plasă pentru tencuială
44190000-8 Plasă pentru tencuială

Bucată

4.00 ruloane, cu diemnsiunea de 2 mm x
2 mm, 60 gm/m.p.

38
38.1

Suport (vanocica) pentru vopsea
44190000-8 uport (vanocica) pentru vopsea

Bucată

3.00 cu dimensiunea de circa 320 x 350
mm

39
39.1
40
40.1

Suport (vanocica) pentru vopsea
44190000-8 Suport (vanocica) pentru vopsea
Mixer electric
42660000-0 Mixer electric

Bucată

3.00 cu dimensiunea de 200 x 200 mm

Bucată

1.00 cu puterea de minim 750 wt, 2
viteze maşină de omogenizat, cu
regulator de turaţie electrică

41
41.1

Aparat de pulverizare fină
42660000-0 Aparat de pulverizare fină

Bucată

1.00 cu puterea de mini 600 w, 700 ml,
cu certificat de origine

42
42.1
43

44
44.1

Saci de polietilenă
18930000-7 Saci de polietilenă
Hîrtie abrazivă pentru maşina de curăţat
parchetul
44192000-2 Hîrtie abrazivă pentru maşin a de curăţat
parchetul
Ruletă de măsurat cu lazer
44192000-2 Ruletă de măsurat cu lazer

45
45.1
46
46.1
47
47.1

Bitum (smoală)
44113610-4 Bitum (smoală)
Linocrom
44192000-2 Linocrom
Profil metalic
44334000-0 Profil metalic

48
48.1

Policarbonat
44190000-8 Policarbonat

43.1

Bucată

100.00 rezistenţi pentru nisip, pietriş

Bucată

80.00 cu diemnsiunea de minim 64 cm x
21 cm

Bucată

1.00 cu lungimea de minim 30 m/l, de
calitate bună

Kilogram
Bucată

300.00
30.00 in ruloane

Metru

100.00 cu dimensiunea de 20 mm x 20 mm
x 2,5 mm

Metru pătrat

46.00 de culoare cafenie cu grosimea de
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

48.1
49
49.1

44190000-8 Policarbonat
Şurupuri autogorant (samorez)
44190000-8 Şurupuri autogorant (samorez)

50
50.1
51
51.1
52
52.1
53
53.1
54
54.1
55
55.1
56
56.1

Colţar pentru muchii
44190000-8 Colţar pentru muchii
Maiac zincat pentru tencuiala pereţilor
44190000-8 Maiac zincat pentru tencuiala pereţilor
Costum pentru zugravi
18143000-3 Costum pentru zugravi
Încălţăminte pntru zugravi
18143000-3 Încălţăminte pentru zugravi
Color de culoare bej
44111400-5 Color de culoare bej
Color de culoare persic
44111400-5 Color de culoare persic
Color de culoare verde deschis
44111400-5 Color de culoare verde-deschis

Unitatea de
măsura
Metru pătrat

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
46.00 10 mm

Cantitatea

Kilogram

3.00 pentru policarbonat cu lungimea de
20 mm

Bucată

100.00 cu lungimea de 3,0 m

Bucată

100.00 cu lungimea de 3 m

Set

3.00 scurtă şi pantaloni

Pereche

3.00

Bucată

20.00 ambalat în sticle

Bucată

20.00 ambalat în sticle

Bucată

10.00 ambalat în sticle

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
la necesitate în decurs de 10 zile din data primirii comenzii,
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumirea documentului/cerinței
Oferta

Cerințe suplimentare față de document

original – confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
Date despre participant
original – confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
Certificat de înregistrare a întreprinderii
copia – confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
Certificate de conformitate
copia – confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
Ultimul raport financiar
copia – confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de copia – confirmată prin semnătura şi ştampila
bugetul public naţional
participantului
Certificat de atribuire a contului bancar
copia – confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
Extras din registrul de stat al persoanelor juridice
copia – confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Obligativitatea
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
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: U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chiєinгu
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Creangă Ion 1
Tel.:
022-24-07-95
, Fax:
022 24 03 91
, E-mail: upstender@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: MARDARI VICTORIA, Economist
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:
30.04.2015 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Creangă Ion 1, blocul II, et. 2, bir. 30
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
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:

60

zile
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Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
30.04.2015 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Creangă Ion 1, blocul II
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:

CUŞCA VALENTIN

