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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Produse de curățat 

prin procedura de achiziție Achiziție publică de valoare mică  
 

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

2. IDNO: 1007602000972 

3. Adresa: mun. Bălți, str. Pușkin, 38 

4. Numărul de telefon/fax: (+373) 231 52 399; 52 363; 52 473 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: plan_usb@mail.ru 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe 

pagina web a Universității http://usarb.md/achizitii-publice/ 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 

mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 

achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică de învăţământ 

superior 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: 
 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 

Lot 1 – Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

1 39830000-9 Praf abraziv, 500gr buc 300 

Tipul de praf: praf de curățare abraziv. 

Ingrediente: <%5 anionici tensioactivi, 

agent de înălbire cu oxygen, parfum. 
Pentru curățarea căzilor de baie, chiuvete, 

gresie și faianță și suprafețe de bucătărie. 

Conține proprietăți dezinfectante și 

antibacteriene. Masa netto: 500 gr. 
Termen de valabilitate de 24 luni 

 

2 39830000-9 
Praf de spălat manual, 

400gr 
buc 350 

(echivalentul Bingo, Peros) 

Termen de valabilitate de 24 luni 
 

3 39830000-9 
Detergent pentru 
sticlă, 500ml 

buc 50 
Detergent pentru sticlă. Ambalaj cu 
pompă 

 

4 39830000-9 
Soluție pentru geam, 
5l 

buc 16 Soluție pentru geamuri a câte 5litri  

5 39830000-9 
Detergent lichid 

pentru podea, 5l 
buc 200 

Detergent conceput pentru igiena și 
curățenia generală a tuturor tipurilor de 

suprafețe: gresie, parchet, linoleum, etc. 

Lasă suprafețele curate timp îndelungat, 

conferă strălucire, o aromă plăcută și 
prospețime de durată. Nu conține clor.   

Ambalat în bidon de 5 litri. Termen de 

valabilitate a produsului să fie de 24 luni 

 

6 39830000-9 
Gel  pentru veselă, 

400gr 

buc 

 
1200 

Compoziție: 15-30% sufractanți anionici, 

<5% săpun, tea conservanții, 

methylchloroisothiazolinone, 
methylizothiazolinone, parfum limone, 

linalool. Coloranții: CI: 42051, CI: 

59040. Soluție efectivă împotriva 
grăsimii, murdării pe farfor, sticlă, metal, 

plastic și alte suprafețe. Asigură o 

curățare igienică. Masa netto: 400 gr. 

(echivalentul Bingo, Peros) 
Termen de valabilitate de 24 luni 

 

7 39830000-9 
Săpun pentru rufe, 

125-200gr (72%) 
buc 600 

Săpun pentru rufe 125-200gr, cu masă 
omogenică, cu suprafaţă netedă, de 

culoare albă, plăcut parfumat,conţine: 

săpun sodium, ulei de palmier, 
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apă+glicerină, parfum, clorură de sodium, 

acid stearic, sodium, sodium silicate, 

tetrasodiu, (echivalentul Duru). 
Termen de valabilitate a produsului este 

de 24 luni. 

8 39830000-9 
Burete pentru spălarea 

vaselor, 5 buc 
set 100 10cm x 6cm 

 

9 39830000-9 
Mănuşi de uz casnic 

(latex, mărimea XL) 
pereche 650 

Mânuși universale pentru gospodărie de o 

densitate a cauciucului înaltă. Material – 

latex, l - 32, grosime min. 45mm 

 

10 39830000-9 

Lavetă microfibră 

uscată, set a câte 3 

buc 

set 400 

Set a câte 3 buc, Material min: 87% 

poliester și 13% poliamida;  

Dimensiuni: 35-40 cm x 35-40 cm 

 

11 39830000-9 Şerveţele de hârtie Z buc 40 
Şerveţele hârtie ZZ. Pachet 23x23cm a 

câte minim 200 foi. 
 

12 39830000-9 
Şervete din hârtie 

pentru mâini 
buc 20 Prosop hârtie  65m/2 roll 

 

13 39830000-9 

Soluție de curățat 

mobila din plastic, 
300ml 

buc 2 

Soluție de curățat mobila din plastic 

(Volum de 300 ml, conține ceară și cu 
efect  antistatic) 

 

14 39830000-9 
Soluție pentru 
curățarea  plitelor, 

750ml 

buc 5 Soluție S.FORTE PLUS plită, 750ml 
 

15 39830000-9 Oțet de masă buc 100 Oțet de masă 9%, 1L  

16 39830000-9 
Hârtie igienică pentru  
WC 

buc 4000 

Materie primă: maculatură. Culoare: gri. 

Număr straturi: 1 strat. Tipul hârtiei: 
neporționată. Diametru ruloului: 102 +/-3 

mm. Înălţimea ruloului: 93 +/-3 mm. 

Perforare: nu. Parfumare: nu 

 

17 39830000-9 Odorizant, spray buc 20 Odorizant spray,  400ml Ocean  

18 39830000-9 
Rezervă pentru 
odorizant 

buc 20 
Rezervă pentru odorizant Ocean, 
250ML 

 

19 39830000-9 
Aerosol contra 

insectelor 
buc 15 

Universal Aerosol contra insectelor, 

400ml 
 

20 39830000-9 Înălbitor, 1l buc 600 
Înălbitor (echivalentul Chipa). Volum: 1 
litru 

 

21 39830000-9 
Soluție pentru WC, 
0,75 l 

buc 500 

Compoziție:  mai puţin de 5% agenţi 
tensioactivi neionici, agenţi tensioactivi 

anionici, parfum.  

Asigura o curățare eficientă a vasului de 

toaletă; Îndepărtează petele și depunerile 
de piatră; Elimină bacterii; Asigură o 

acoperire eficientă a vasului de toaletă;  

Are un parfum plăcut care durează mult; 

Volum: 0,75 l. 

 

22 39830000-9 Sită pisoar buc 20 Parfum lemon  

Valoarea estimativă a Lotului 1 67 516,00 

Lot 2 – Cantina universitară „Speranța” 

1 39830000-9 

Lavetă microfibră 

uscată, set a câte 3 

buc 

set 30 

Set a câte 3 buc. Material min : 87% 

poliester și 13% poliamida.  

Dimensiuni: 35-40 cm x 35-40  cm 

 

2 39830000-9 
Burete pentru spălarea 

vaselor, 4buc 
set 40 10cmx6cm 

 

3 39830000-9 
Mănuşi de uz casnic 

(latex, mărimea XL) 
pereche 30 

Mănuși universale pentru gospodărie de o 

densitate a cauciucului înaltă. Material – 

latex, l-32, grosime min. 45mm 

 

4 39830000-9 
Săpun pentru rufe, 

125-200gr (72%) 
buc 30 

Săpun pentru rufe 125-200gr, cu masă 

omogenică, cu suprafaţă netedă, de 
culoare albă, plăcut parfumat,conţine: 

săpun sodium, ulei de palmier, 

apă+glicerină, parfum, clorură de sodium, 

acid stearic, sodium, sodium silicate, 
tetrasodiu, (echivalentul Duru). 

Termen de valabilitate a produsului este 

de 24 luni 

 

5 39830000-9 
Soluție pentru WC, 
0,75 l 

buc 10 

Compoziție:  mai puţin de 5% agenţi 

tensioactivi neionici, agenţi tensioactivi 
anionici, parfum.  

Asigura o curățare eficientă a vasului de 
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toaletă. Îndepărtează petele și depunerile 

de piatră. Elimină bacterii; Asigură o 

acoperire eficientă a vasului de toaletă.  
Are un parfum plăcut care durează mult. 

Volum: 0,75 l. 

6 39830000-9 Înălbitor, 1l buc 20 
Înălbitor (echivalentul Chipa). Volum: 1 

litru 
 

7 39830000-9 
Detergent pentru 

veselă, 5l 
buc 15 

Detergent de vase (echivalentul  Fairy  

Lemon). Volum: 5 litri 
 

8 39830000-9 
Gel  pentru veselă, 

400gr 

buc 

 
100 

Compoziție: 15-30% sufractanți anionici, 

<5% săpun, tea conservanții, 

methylchloroisothiazolinone, 

methylizothiazolinone, parfum limone, 
linalool, Coloranții: CI: 42051, CI: 

59040. Soluție efectivă împotriva 

grăsimii, murdării pe farfor, sticlă, metal, 

plastic și alte suprafețe. Asigură o 
curățare igienică. Masa netto: 400 gr. 

(echivalentul Bingo, Peros) 

Termen de valabilitate de 24 luni 

 

9 39830000-9 
Hârtie igienică pentru  

WC 
buc 54 

Materie primă: maculatură, Culoare: gri, 

Număr straturi: 1 strat. Tipul hârtiei: 

neporționată. Diametru ruloului: 102 +/-3 
mm. Înălţimea ruloului: 93 +/-3 mm. 

Perforare: nu. Parfumare: nu 

 

10 39830000-9 

Soluție pentru 

curățarea  plitelor, 

750ml 

buc 3 Soluție S.FORTE PLUS plită, 750ml 
 

Valoarea estimativă a Lotului 2 5 901,00 

Lotul 3 - COVID-19 

1 39830000-9 
Mănuși de unică 

folosință 
set 10 

Mănușile de unică folosință, nesterile, 

nitril, ne pudrate. 

Să corespundă standardelor internaționale 

recomandate de OMS: EN 455 sau 

EN374. 

Mărimea disponibile (L, XL). 

Set  100 buc 

 

2 39830000-9 

Tablete dezinfectante 

pe bază de clor cu 

utilizarea universală, 

1kg 

cutie 10 

Dezinfectant de uz general sub formă de 

tablete efervescente pe bază de clor activ. 

Câte 300-400 buc în cutie 
 

3 39830000-9 
Săpun lichid cremă cu 

efect antibacterian, 5l 
buc 300 

Săpun lichid cu glicerina, hidratant, 

antialergic p/u mâini cu aromă fină. 

Corespunzător PH pielii. Formula 

săpunului să nu admită uscarea și 

degresarea excesivă a pielii. Beneficiu: 

Hidratare.   Antibacterian, Curățare 

delicate, Îngrijirea pielii Bogat în 

glicerina. 

AMBALAT de producător în condiții de 

fabrică. Bidon plastic 5 Litri. 

Termenul de valabilitate a produsului (în 

formă sigilată), nu mai mic de 24 luni din 

data livrării. 

 

4 39830000-9 

Săpun lichid cremă cu 

efect antibacterian cu 

pompă, 450-500 ml 

buc 60 

Săpun lichid cu glicerina, hidratant, 

antialergic p/u mâini cu aromă fină. 

Corespunzător PH pielii. Formula 

săpunului să nu admită uscarea și 

degresarea excesivă a pielii. Beneficiu: 

Hidratare.   Antibacterian, Curățare 

delicate, Îngrijirea pielii. Bogat in 

glicerina. 

AMBALAT de producător în condiții de 

fabrică, 450-500 ml cu pompă. 

Termenul de valabilitate a produsului (în 

formă sigilată), nu mai mic de 24 luni din 

data livrării. 
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5 39830000-9 

Dezinfectant lichid 

pentru mâini, necesare 

pentru prevenirea și 

controlul infecție 

COVID-19 

buc 80 

Soluție sau gel cu conținutul alcoolului 

etilic minim 70%, sa nu usuce pielea după 

utilizare frecventa. 

Pentru dezinfecție rapidă a mâinilor/pielii. 

Acțiune produsului: bactericide, virulicidă 

și fungicidă. Nu provoacă iritații și alergii 

a pielii. 

Ambalaj - butelii de 5 L. 

Termenul de valabilitate a produsului (în 

formă sigilată), nu mai mic de 24 luni din 

data livrării. 

 

6 39830000-9 

Dezinfectant pentru 

mâini cu pompă. 

Capacitatea 1 l. 

buc 20 

Soluție sau gel cu conținutul alcoolului 

etilic minim 70%, sa nu usuce pielea după 

utilizare frecventa. 

Pentru dezinfecție rapidă a mâinilor/pielii. 

Acțiune produsului: bactericide, virulicidă 

și fungicidă. Nu provoacă iritații și alergii 

a pielii. 

Ambalaj 1000 ml, dotat cu pompă; produs 

gata pentru utilizare. 

Instrucţiunea de utilizare a produsului va 

fi prezentată în limba de stat atât la 

prezentarea ofertelor cât și la livrarea 

produselor. 

Termenul de valabilitate a produsului (în 

formă sigilată), nu mai mic de 24 luni din 

data livrării. 

 

7 39830000-9 

Mănuși de unica 

folosință DUCK din 

polietilenă 

set 50 

Mănușile de unică folosință DUCK sunt 

fabricate din 100% polietilenă, fără alte 

materiale suplimentare. În set sunt 100 

buc 

 

8 39830000-9 
Mască de unica 

folosință 
buc 1000   

9 39830000-9 
Covorașe 

dezinfectante 
buc 16 Dimensiuni 60*80  

10 39830000-9 
Clorură de var praf,  
20kg 

buc 10 
Praf alb cu miros de clor. Ambalaj saci de  
20 kg. Termen de valabilitate de 24 luni 

 

Valoarea estimativă a Lotului 3 44 083,00 

Valoarea estimativă totală (Fără TVA) 117 500,00 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 
3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași 

ofertant__________________________________________________________________. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării 

contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 

de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile 
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minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate 

(DUAE, documentație):  
 

Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. Oferta 

ORIGINALE - confirmate prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Formularul ofertei (Formularul F3.1) 

Specificații tehnice (Formularul F 4.1) 

Specificații de preț (Formularul F 4.2) 

Obligatoriu 

2. DUAE 

ORIGINAL - Confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului (în 

conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) 

al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 

din 10.10.2018) 

Obligatoriu 

3. 

Garanția de bună execuție - 5% din valoarea 

contractului 

(la încheierea contractului atribuit)  

 

ORIGINAL - confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 
Beneficiarul plăţii: Universitatea de Stat „Alecu 

                               Russo” din Bălţi 

Denumirea Băncii: B.C. ,,Moldova-Agroindbank”  

                               S.A.,fil. Bălţi   

Contul bancar:       AGRNMD2X 

Codul fiscal: 1007602000972 

IBAN: MD76AG000000022512011414 

Obligatoriu 
(se va prezenta 

de către 

ofertantul 

câștigător la 

încheierea 

contractului) 

4. 

Dovada înregistrării persoanei juridice. 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii sau extras. 

Semnat electronic de către operatorul 

economic (în conformitate cu art. 33, 

alin. (14),  lit. (i) al Legii 131/15 și 

punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018) 

Obligatoriu 

5. 

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor 

la bugetul public național,  eliberat de către 

Serviciul Fiscal de Stat 

Prezentat în original de către ofertant 

valabil la ziua deschiderii ofertelor 
Obligatoriu 

6. 

Prezentarea de dovezi privind                            conformitatea 

produselor, identificată prin referire la 

specificații sau standard relevante. 

Certificat de conformitate  
sau declaraţie de conformitate eliberat de 

un organism de certificare acreditat. 

Copia contractului în cazul în care 

există o legătură legală de parteneriat 

sau de colaborare cu altă compania. 

Confirmat prin aplicarea semnăturii     

electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

7. Certificat de atribuire a contului bancar  

Certificat de atribuire a contului bancar 

eliberat de banca deţinătoare de cont. 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului  

Obligatoriu 

8. 
Informații privind reprezentanții operatorului 

economic 

Indicați numele persoanei (persoanelor) 

împuternicită (împuternicite) să îl 

reprezinte pe operatorul economic în 

scopurile prezentei proceduri de achiziție 

publică. 

Obligatoriu 

9. Aviz sanitar  
Copie, confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice al ofertantului 
Obligatoriu 

10. 
Certificatul de înregistrare de stat / avizare 

sanitara al produsului Biocid 

Copie, confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice al ofertantului 
Obligatoriu 

 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al 

procedurii negociate), după caz: nu se aplică 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se 

aplică 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut fără 

ТVА și corespunderea cerințelor din caiet de sarcini. 
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20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA „RSAP” 

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA „RSAP” 

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” 

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”. 

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba 

română 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: nu se aplică 

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective 

(dacă este cazul): nu se aplică 

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

nu se aplică  

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunț de intenție 

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:________________________ 

32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 
Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Se acceptă 

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre 

publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică 

34. Alte informații relevante: nu sunt. 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 


