
Nr. 
d/o 

1. 

ANUNT DE PARTICIPARE , 

privind achiziţionarea Servicii de spălare şi curăţare ecologică a lenjeriei instituţiilor 
preşcolare pentru anul 2022 

(se indică obiectul achiziţiei) 

prin procedura de achiziţie Cererea Ofertelor de Preturi 
(tipul procedurii de achiziţie) 

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria mun. Ungheni 

2. IDNO: 1007601001787 

3. Adresa: mun. Ungheni, str. Natională nr. 7 

4. Numărul de telefon/fax: (0236) 2 25 77 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: primaria ungheni@yahoo.com, 
http://www.ungheni.md_ 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea 
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o 
altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică 

8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii publice a autorităţii contractante (Da/Nu): 
.1!!_ 

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări: 

" ' !t 

Denumirea 
Valoarea 

Unitatea ~ estimată 
Cod bunurilor/servici 

de Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

(se va indica 
CPV ilor/lucrărilor 

măsură 
Standarde de referinţă 

pentru fiecare 
solicitate 

lot în parte) 
1) Articolele spălate vor fi predate în 

stare ideală, nedeteriorate, bine spălate şi 

fără pete ( clătite cu o cantitate maximă 

de apă), dezinfectate termic şi chimic, 
" uscate, călcate, apretate, ambalate şi 

sortate după tipul lor ( ex. cearşaf aparte, 

faţă de pernă aparte, albituri aparte etc), 

Servicii de spălare fără reziduuri de detergenţi sau 

şi curăţare microorganisme patogene. 

98310 
ecologică a 2)Transportul lenjeriei şi articolelor 

000-9 
lenjeriei kg 25000 "produs murdar", cât şi a lenjeriei şi 

instituţiilor articolelor ''produs curat", de la şi spre 335000,00 

preşcolare pentru punctele de colectare şi distribuţie a . ' 
anul2022 acestora, se va face de către Prestator cu 

transportul propriu. 

3) Colectarea lenjeriei şi articolelor 

murdare, cât şi livrarea lenjeriei şi 

articolelor curate va fi efectuată "' 
I? 

săptămânal, conform unui grafic 

prestabilit de comun acord cu i ;t 

beneficiarul. 

Valoarea estimativă totală: 335 000,00 * 

10. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 
1) Pentru toate loturile; 



11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicafi se admite sau nu se admite)

12. Termenii pi condi{iile de livrare/prestare/executare solicitafi: Prestarea serviciului la 7
institutii prescolare pentru perioada 01.02.2022 - 31.12.2022. la comanda beneficiarului

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022

14. Contract de achizifie rezervat atelierelor protejate sau c[ acesta poate fi executat numai in
cadrul unor programe de angajare protejati (dupI caz): Nu scaplleE

(indicali da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezewatd unei anumite profesii in temeiul unor acte cu putere de

lege sau al unor acte administrative (dupn caz): Nu se aplicd
(se menlioneazd respectivele acte cu putere de lege qi acte adminishative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora qi a criteriilor de selecfie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerin{elor eventual impuse; se menfioneazi informafiile solicitate (DUAE,
documentatie):

Nr..
d/o

:. : ,:,lll:, i.::.

Mod de demonstrare a indeplinirii
ciitbiiutui/cerifi1bi; ".' -:., ; :, 

r,,r:

::l';ili:r l,l' .:: i :

iNiVelulminim/

:Obligativitatea

I DUAE Semnat electronic de operatorul

economic

Obligatoriu

2. Specificafii tehnice Anexa 22 conform ordinului MF nr.

ll5 din 15.09.2021, semnatd

electronic de operatorul economic

Obligatoriu

a Specificalii de pref Anexa 23 conform ordinului MF nr.

I l5 din 15.09.2021, semnatd

electronic de ooeratorul economic

Obligatoriu

Cererea de participare Anexa 7 conform ordinului MF nr.

115 din 15.09.2021, semnatd

electronic de operatorul economic

Obligatoriu

5. Declaralie privind valabilitatea ofertei Anexa 8 conform ordinului MF nr.

I l5 din 15.09.2021, semnatd

electronic de ooeratorul economic

Obligatoriu

6. Scrisoare de garanlie bancar6, in

cuantum de2Vo

Anexa 9 conform ordinului MF nr.

1 1 5 din 75 .09 .2021, semnatd

electronic de ooeratorul economic

Obligatoriu

7. Garanlia de bun6 execufie, in cuantum

de 10%

Anexa l0 conform ordinului MF nr.

1 I 5 din 15 .09 .2021, semnatS.

electronic de operatorul economic, la

semnarea conffactului

Obligatoriu

8. Certificat privind lipsa datoriilor de

Busetul de Stat

Semnat electronic de cdtre operatorul

economrc

Obligatoriu

9. Dovada inregistrdrii persoanei j uridice,
in conformitate cu prevederile legale

Certifi catldecizie de ?nre gistrare a

?ntreprinderii/extras din {egistrul de

Stat al persoanelor juridice, copie

semnatd electronic de cdtre

operatorul economic

Obligatoriu

10. Autorizatia sanitar-veterinarb de

functionare
Semnat electronic de cdtre operatorul

economlc

Obligatoriu

11 Declarafie privind dotdrile specific,
utilajul ;i echipamentul necesar pentru

indeplinirea corespunzdtoare a

contractu lui

Anexa 13 conform ordinului MF nr.

1 15 din 15.09.2021, semnat5

electronic de operatorul economic, la

semnarea contractului

Notd*: Ofertantul vaface o
prezentqre succintd a utilajelor

folosite tn procesul de spdlare ;i a
miilocului de transnort utilizat Dentru

Obligatoriu



17' Motivul recurgerii la procedura accelerati 
lin cazul licitafiei deschise, restrinse qi al

procedurii negociate), dupi cazj-u sgpficn_
18' Tehnici qi instrumente specifice de atribuire (daci este cazul specificafi daci se va utiliza

1:^9,:9:]:::dru, 
sislgnyr din1.rl1c 

!e,. chizi{ie sau.ticira{ia electronice): -t!g!Ldrunde -

19'. Condifii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indicafi dup6 caz): ,,. :Nu se
aplicd

20' Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preful ceimiiicfut. pe
loturi

21' Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
$r ponoerue lor:

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

Ofertele sau cererile de participare vorli depuse electronic prin intermediut SIA RSA|
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 tiie
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAp:

ofertere tnttrziate vor ji ,"ror::::RSAP 
sau adresa deschiderii)

26. Persoanele autorizate si asiste ra deschiderea ofertelor:
ofertanlii ssu reprezentan(ii acestora au dreptal sd participe la deschiderea ofertelor, cu
excep(ia cazului ctnd ofertele aufost depuse prin SiA uRSAp".

"' *\isau 
limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba

romana

28' Respectivul contract se referr la un proiect qi/sau program finan{at din fonduri aleUniuniiEuropene::.Nuseaplic[ ' I

(se specificd denumirea proiectului qi/sau programului)

29' Denumirea qi adresa organismului competent de solu{ionare a contestafiilor:
Agen(ia Nalionald p entru s orulionarea iontesta(iilor
Adresa: mun. chgindu, bd. $tefan cer Mare;i ffint nr.t24 (et.4), MD 200r;

Termenul limiti de depunere/deschidere a ofertelor:
- pAnI la: [ora exactdJ In



Te uFax/email : 0 2 2- I 2 0 6 s 2, 0 2 2 g 2 0- 6 s I, c ontes tatii@ns c. md
30' Data (datele) qi referinfa (referinfele) publicirilor anterioare in Jurnalul oficial al UniuniiEuropene privind contractul (contractele) Ia care se referi anun{ul respective (daci estecazul): Nu se aplicl

3f in cazul achizifiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunfurilor
viitoare: Nu se aplic5

32'Data publicirii anunfului de intenfie sau, dupi cazrprecizarea ci nu a fost publicat unastfel de anun{: Conform,SIA,RSAp ' ''

33. Data transmiterii spre publicare a anunfurui de participa"e

34. in cadrul nrocedurii rfe qahizitip nrrlrti^x ca -,^ ..a!rr- ^r^^^^--L-rul procedurii de achizifie nrrhlioi
Uenumlrea fnstrumenfitf rri ef eofr.nn i^ sevautitz@
Auvpl.'rsrsa ereuuronlea a orenglor sau a cererilor de
participare

sistemul de 
"o Nu se acCeptd

facturarea electronici

-

pldtile electronice
Se acCeptd

Contractul intri sub inciden{a Acordului privind achizi{iile guvernamentale al

,?"f,:::li,,.lY:,:*1f,1,9-:y3r{urui tnimiiin cazl!anunlurlor transmise spre publicarein Jurnalul Oficiat al Uniunii Europene), N",;;;ii;-
(se specificd da sau nu)

36. Alte informa{ii relevante:

Conducitorul grupului de lucru:
L.$.

35.


