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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
Primăria Orhei

1.2. Obiectul achiziţiei: Produse de curățat pentru instituțiile subordonate
1.3. Numărul procedurii: 18/04101
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 39830000-9
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
72 din 14.09.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Bugetul local

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare:
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: instituțiile subordonate (13 destinatari)
1.11. Destinatarul: Primăria Orhei
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: mun. Orhei, str. V. Mahu 160 
Tel: 023523981 
Fax: 023523740 
E-mail: violeta.morari@bk.ru 
Persoana de contact: CRAVCENCO MARINA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 detergent
1.1 39224320-7 Burete de vesela 5 buc Set 406.00 Burete pentru vesela 5 buc Polyurethanes

90/60/30
1.2 39830000-9 Detergent de spalat automat 9 kg Bucată 169.00 Detergent ambalat in saci de polietelena

grosi 9 kg cu miros neutru,hipoalergic. .Sa
contina 6- 9 substante active-substanta
anionica activa, selicat pe baza de oxigen
albire.Substanta neionica activa, sapun,
policarboxilat, fosfonat. De asemenea
enzimi,parfumuri,substante pentru
luminozitate, Soda, sisulfati

1.3 39830000-9 Detergent manual 1 kg Bucată 206.00 Substanta anionica activa %5-15,inalbitor
optic,parfum.

1.4 39830000-9 Gel de vesela 1L Bucată 1242.00 Solutie pentru vesela 1 L economic.
Componenta chimica Substante anionice,
neonici, substante active amfoterice

1.5 33761000-2 Hârtie igienica 65m Bucată 15500.00 Hârtie igienica sura din hirtie
receclabila,fara impuritati,1 str,de
densitate inalta dar nu rigida,fara
gaura,economa. Diametru>9cm->40m,

1.6 39830000-9 Lavete 3 buc Set 2234.00 Lavete universale clening cloth Eco super
absorbante 3 buc pentru toate suprafetile
38*38 cm

1.7 18141000-9 Manusi de unica folosinta Latex 100 buc Set 56.00 Manusi din latex albe de unica folosinta
rezistente ambalate chite 100 buc.

1.8 18141000-9 Manusi universale de cauciuc Pereche 1826.00 Manusi universale pentru gospodarie de o
densitate a cauciucului inalta. (latex) l-32,
grosime min. 45mm

1.9 39224100-9 Maturi malai 3C Bucată 161.00 Maturi din sorg de calitate ,inaltimea
minerului 50 cm in 3 suturi 350-450 gr
,prelucrata contra muciugaiului.

1.10 39224200-0 Perie p/u covoare Bucată 72.00 Perie de frecat dură din plastic cu coadă
din lemn pentru curatirea covoarelor
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1.11 39830000-9 Praf abraziv 500 gr Bucată 814.00 Praf abraziv 500 gr pentru curatirea
lavuarelor.Componenta substante anionice
active<%5Dolamit >%30,fosfati,

1.12 18930000-7 Saci penrtru gunoi 35L 30 buc Set 1000.00 Saci p/u gunoi 35L *30 BUC negri de
densitate inalta ,rezistenti.

1.13 39830000-9 Sapun natural 72% 200 gr Bucată 864.00 Sapun natural 72% 200 gr fara miros bine
uscat, cafeniu

1.14 39830000-9 Sapun lichid 1L Litru 1788.00 Sapun lichid 1L antibacterial.Componenta
:apa,sodiu lauril eter sulfat,Sodiu
clorid,Cocamide DEA,Betain
cocamidopropil,Parfum,Metilclorotiazolin
,Metilsotiazolinon,2
hidrobenzofenon,acidsulfonic -5,Acid
citric,Citronilon,hecsil cinamal,

1.15 39830000-9 Septocloral/Nica Clor Bucată 18300.00 Produsul dezinfectant conţine în calitate
de substanţă activă sarea de natriu a
acidului diclorizocianuric (sarea-Na
ADCC) 84%. Preparatul se produce sub
formă de tablete de culoare albă cu miros
slab de clor cu greutatea 3,32 g, care la
dizolvare eliberează 1,52 gr. clor activ, şi
în formă de granule. Conţinutul clorului
activ în tablete și granule este de
45,5%.Tabletele ambalate în borcane din
materiale polimerice cu capace închise
etanș cu masa de 1 kg/300buc. sau alt
ambalaj polimeric în conformitate cu
actele normative în vigoare. Termenul de
valabilitate a produsului în ambalaj – 3
ani. Termenul de păstrare a soluţiilor de
lucru ale produsului – nu mai mult de 6
zile. Produsul se dizolvă bine în apă.
Soluţiile apoase sunt transparente, cu un
miros slab de clor. Pentru combinarea
procesului de dezinfecţie şi spălare, la
soluţiile preparatului este posibilă
adăugarea detergenţilor, avizaţi pentru
utilizare în instituţiile (IMS). Soluţiile
apoase nu deteriorează suprafeţele
prelucrate din lemn, sticlă, materiale
polimere, precum şi vesela, jucăriile,
articolele de uz casnic şi obiectele din
metale rezistente la coroziune, sticlă,
cauciucuri şi plastic.

1.16 33760000-5 Servetele de masa 100 buc Bucată 3660.00 Servetele de masa albe,ambalate in pachet
cite 100 buc/pachet. .din celuloza curata
100%, 1 str,24*24 cm -/+1 cm

1.17 33760000-5 Servetele umede 120 buc cu capac Bucată 1464.00 Servetele umede 120 buc cu capac de
densitate inalta ,nu contin
alcool.Componenta:Apa deoinizanta,Peg-
7, efir de Glicerina, polisorbat 20, acid
dihidroacetic,acid
benzoic,fenocseetalon,parfum,betilfenil
metilpropanol,citronenol,d
limonen,linalool,isoeugenol,hexilcinnamal
,gerinoil.

1.18 39830000-9 Soda de masa (bicarbonat de sodiu) Bucată 804.00 Pachete de hârtie de 500 gr.
1.19 39830000-9 Solutie de desfundat tevile 1000 ml Bucată 804.00 Solutie de desfundat tevile 1000 ml cu

efect de inalbite si antikalk.
1.20 39830000-9 Solutie pentru geamuri 750 ml Bucată 241.00 Solutie pentru giamuri 750 ml cu

pulvilizator.Componenta:Alcool,substante
nionice active,aromatizator ,colorant.

1.21 39830000-9 Solutie pentru podea 1L Litru 854.00 Solutie pentru podea 1L concentrat,cu
efect de
degresare,dezinfectare,improspatare.Comp
onenta:Substanta nonionica activa
<5%,alcool,
(metilcloroizotiazolin,metilisoteazolin),pa
rfum(Benzilsalicilat,Cumarin,Lilial,Linalo
l.2capacele la 5 L de apa.

1.22 39830000-9 Solutie p/u WC 750 ML Litru 1668.75 Gel concentrat 750 ml pentru curatarea
efectiva a WC. Componenta:natriu
hipoclorid <5%(7681-52-9)Anioni
activi<5%,hidroxid,sapun,parfum.

1.23 39830000-9 Soluție pentru mobilă Bucată 30.00 Spray pentru curatirea prafului 300ml
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1.24 39830000-9 Sârmă pentru vase Bucată 30.00 Set 1buc.
1.25 39830000-9 înîlbitor Bucată 100.00 Compozitia: clor >5%, soda caustica,

odorant, apa, Ambalaj 1L
1.26 39830000-9 deodorant Bucată 30.00 De cameră 300 ml
1.27 39830000-9 Cârpe de spălat podelele Bucată 10.00 Carpa din stofa, marimea 50x60cm
1.28 39830000-9 Gel pentru baie și faianță Bucată 12.00 Gel pentru dezinfectare, eliminarea

murdarii, pietrelor dificile si sapunului
intarit 750ml

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 oferta original cu semnătură și ștampilă DA
3.2 Certificat de înregistrare a întreprinderii sau decizie de

înregistrare
copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul
Dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului

DA

3.3 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont DA
3.4 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

impozitelor,contribuţiilor
copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova)

DA

3.5 ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului DA
3.6 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici

frauduloase şi de corupere
Confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului DA

3.7 Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume,
cod personal

copia semnată şi ştampilată de participant DA

3.8 specificația tehnică și de preț original cu semnătură și ștampilă DA
3.9 poze ambalaj se prezinyă poze la produsul oferit, în poză obligatoriu să se

vadă compoziția și ambalajul
DA

 
4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare

de:
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

timp de 2 săptămâni de la înregistrarea contractului

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: timp de 15 zile de la prezentarea facturii de la livrarea mărfii
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 18/04101 
Pentru achiziţionarea de: Produse de curățat pentru instituțiile subordonate 

 Autoritatea contractantă: Primăria Orhei 
 Adresa autorităţii contractante: mun. Orhei, str. V. Mahu 160 

 A nu se deschide înainte de: 24.09.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: mun. Orhei, str. V. Mahu 160 
Tel: 023523981 
Fax: 023523740 
E-mail: violeta.morari@bk.ru 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 24.09.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: mun. Orhei, str. V. Mahu 160 
Tel: 023523981 
Data, Ora: 24.09.2018 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

24.09.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț pe poziție
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

 
7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ
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7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

0.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

5 zile

 
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
Conducătorul grupului de lucru: 
 
CRAVCENCO MARINA ________________________________


