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Nr. 1159/28.03.2012
ANUNŢ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziţia de „Furnizare produse de curatenie si intretinere a spatiului de lucru, produse igienico-sanitare,
produse textile, de hartie, chimice pentru utilizare igienico-sanitara” în cadrul proiectului:
„Calificări europene pentru centrele turistice din România”- ID 57743
Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră” în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Venus –
Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, vă invită să participaţi la procedura
de atribuire a contractului de achizitie de „Furnizare produse de curatenie si intretinere a spatiului de lucru,
produse igienico-sanitare, produse textile, de hartie, chimice pentru utilizare igienico-sanitara” , COD CPV :
39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit, 33700000-7 Produse de îngrijire personală, 33760000-5 Hârtie
igienică, batiste, şervete din hârtie pentru mâini şi şervete de masă, 33772000-2 Articole de unică folosinţă din
hârtie, 39525800-6 Cârpe pentru curăţat, 39525810-9 Cârpe pentru lustruit, 39525100-9 Cârpe de şters praful,
39514200-0 Prosoape de bucătărie, 39525600-4 Cârpe de vase, 42924310-5 Pistoale de pulverizat, 39224300-1
Mături, perii şi alte articole de menaj, 19640000-4 Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri, necesare
pentru desfășurarea și implementarea proiectului, prin procedura de cercetare a pieței-studiu de piață, conform
prevederilor Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare
implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea
contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE și din fonduri de la bugetul de stat prin
POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în
conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc
cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1.
1.
Sursa de finanțare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/82/5.1/S/57743. Titlul
proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România”.
2.
Obiectul contractului de furnizare: Denumire contract„Furnizare produse de curatenie si intretinere a
spatiului de lucru, produse igienico-sanitare, produse textile, de hartie, chimice pentru utilizare igienico-sanitara”
, COD CPV : 39800000-0 Produse de curăţat şi de lustruit, 33700000-7 Produse de îngrijire personală,
33760000-5 Hârtie igienică, batiste, şervete din hârtie pentru mâini şi şervete de masă, 33772000-2 Articole de
unică folosinţă din hârtie, 39525800-6 Cârpe pentru curăţat, 39525810-9 Cârpe pentru lustruit, 39525100-9
Cârpe de şters praful, 39514200-0 Prosoape de bucătărie, 39525600-4 Cârpe de vase, 42924310-5 Pistoale de
pulverizat, 39224300-1 Mături, perii şi alte articole de menaj, 19640000-4 Saci şi pungi din polietilenă pentru
deşeuri.
3.
Obiectul contractului priveşte furnizarea de produse de curatenie si intretinere a spatiului de lucru,
produse igienico-sanitare, produse textile, de hartie, chimice pentru utilizare igienico-sanitara, necesare
desfășurării orelor de pregătire practică în cadrul cursurilor de formare profesională pentru proiectul „Calificări
europene pentru centrele turistice din România”- ID 57743:
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Nr. crt.
1.

Denumire produs si specificatii tehnice
Servetele , 2 straturi minim, cutia/punga

Nr. bucati/nr. seturi
300 de pachete

2.

Servetele masa,hartie 2straturi,
colorate(rosii,galbene,albastre)

90( 30 de pachete din fiecare
culoare)

3.

hârtie igienică - 2 straturi/bax/ 10 buc

84

4.

Detergent sticlarie - geam cu pulverizator minim 500 ml

50

5.

-Detergent lichid concentrat pt. Sticlărie – 1 l

10

6.

Săpun solid antibacterian 15 gr/bax/500 buc bax

2

7.

-Sapun lichid, fara parabeni, fara coloranti, testat
dermatologic, 500ml/flacon

30

8.

-spray materiale din lemn

45

9.

- spray antipraf materiale din plastic

45

10.

Rezerva detergent vase 5 l

5

11.

detergen vase 500 ml cu parfum

30

12.

-saci menaj 35 l / set 3 buc

30

13.

- saci menaj 240l

30

14.

- saci menaj 60 l set 3 buc

30

15.

- burete vase – texturati set 10 buc

10

16.

prosop hârtie 2 straturi rola 100 ml

25

17.

gel pt curatare si improspatare vas wc cu discuri de gel

60

18.

Set matura tip perie, cu fir de plastic, cu coada si faras
plastic cu margine de cauciuc cu inchidere

30

19.

Dezinfectant vas wc, lichid cu parfum WC, 750ml/flacon

60

20.

Deodorant wc cu aplicare dupa curatarea toaletei

30

21.

Spuma neutralizanta activa wc impotriva mirosurior

30
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22.

Deodorizant/ Dezinfectant WC, cu oxigen activ, cu
spuma activa, 15-29% surfactanti anionici, 5-15%
agenti de innalbire pe baza de oxigen activ, limonene,
cu carcasa, baton a 40 g, 3buc/pach

30

23.

Crema de curăţat suprafeţele din ceramica 500 ml

30

24.

Lavetă universală, 34 x 38cm, 3 buc/set

84

25.

Laveta umeda 18x18cm,3 buc/set

38

26.

Mop cu terminatie de cauciuc

10

27.

Mop Bumbac rezerva 200gr

30

28.

Soluţie desfundat chiuveta, flacon de 1 litru

30

29.

tabela de averizate - atentionarea trecatorilor impotriva
alunecarii

4

30.

Set găleată plastic, dreptunghiulara cu storcător, 10L +
mop bumbac cu coadă metalică

30

31.

Folie aluminiu, rola 50m

42

32.

Folie plastic pentru impachetat 48 m

42

33.

Solutie pentru curatat pardoseala, ceramica,
antiderapant, cu parfum, 1l.

30

34.

Solutie pentru curatat pardoseala, lemn, cu parfum, fara
urme, 1 l.

30

35.

Solutie spray anticalcar

30

36.

Clor cu parfum 1 l

30

37.

Manusi menaj, marime M

400

38.

Perie de WC, cu suport culoare alb

30

39.

Perii praf pt.pereti

30

40.

Pungi alimentare 20/30, 100 buc/rola

30

41.

Spălător sârmă inox set 2 buc

15
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42.

Odorizant – pulverizator automatic dotat cu senzor de
miscare.

30

43.

Rezerva Odorizant cu senzor

30

44.

Odorizant actionat electrict

30

45.

Papuci unica folosinta

300

46.

Casca de par,plastic,cutie/punga,minim 200buc/set

5

47.

Rezerva odorizant actionat electric

30

48.

Plic gel de dus si sampon 15 – 20 gr, 500 buc/ sticluta

2

49.

carucior curatenie din plastic cu storcator, amortizor
soc, 2 galeti a 25 de l fiecare, spatiu depozitare
flacoane, 43 x73x94

2

50.

Prosoape de bucătărie set minim 6 bucati /set

56

51.

Set profi curatat geamuri care cuprinde stergator cauciuc
25cm,stergator cauciuc 35cm, stergator ettore cu cauciuc
45cm, maner de prindere, cauciuc de inlocuire 92cm, lame
razuitoare 10 buc, laveta spalat 35cm, laveta spalat cu abraziv
25cm, burete pt prinzator metalic, maner telescopic
65cm*3sectiuni, capat maner, carpa perforata pt.geamuri

6

4.
Furnizarea de produse se va efectua in termen de maxim 7 de zile de la data emiterii comenzii.
5.
Specificaţii tehnice minime : Conform documentației pentru ofertanți.
6.
Ofertele alternative și cele parțiale: nu sunt acceptate
7.
Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitari scrise adresate achizitorului la adresa
de email info@fudmn.ro sau fudmn2006@gmail.com.
8.
Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 30.03.2012 ora 10.00.
9.
Clarificări privind achiziția pot fi obţinute la următoarea adresă a achizitorului: – Venus - Mangalia,
Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500 sau pot fi transmise în format electronic la
adresele de e-mail: info@fudmn.ro și fudmn2006@gmail.com .
10.
Limba de redactare a ofertei: limba romana.
11.
Prețul va fi exprimat in RON, fara TVA./pret/1 buc sau set /total bucati sau total seturi.
12.
Prețul ofertei este ferm în RON.
13.
NU se accepta actualizarea pretului contractului
14.
Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile.
15.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare “pretul cel mai scăzut“, în
condițiile în care oferta corespunde cerințelor de natură tehnică și cantitativă descrise în documentația pentru
ofertanți.
16.
Adresa la care se depune oferta: la sediul achizitorului, Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38
Județul Constanța, Cod poștal: 905500 sau scanate la adresa de email info@fudmn.ro.
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17.
Data limita pentru depunerea ofertei:03.04.2012, ora 10.00.
18.
Ora, data şi locul deschiderii și analizării ofertelor: 03.04.2012 ora 13.00
19.
Relații suplimentare la nr. de tel. 0751112444, Persoana de contact: Cristina Emilia Bodnăraș.
20.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la
sediul achizitorului.
21.
Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care atrag după sine excluderea
acestora din urmă: ofertantul se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art.180 sau 181 din OUG nr. 34/2006,
cu modificările și completările ulterioare, precum și alte situații definite în documentația de atribuire.
22.
Copie Certificat constatator emis de ORC din care să rezulte obiectul de activitate.
23.
Legislatia aplicata:
Instructiunea Nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin
POSDRU 2007 – 2013.
Alte informatii privind atribuirea contractului de „Furnizare produse de curatenie si intretinere a spatiului de
lucru, produse igienico-sanitare, produse textile, de hartie, chimice pentru utilizare igienico-sanitara”se regasesc
pe site-ul achizitorului www.fudmn.ro.
24.
Anuntul de publicitate/Invitatia de participare privind atribuirea contractului de „Furnizare produse de
curatenie si intretinere a spatiului de lucru, produse igienico-sanitare, produse textile, de hartie, chimice pentru
utilizare igienico-sanitara” se regaseste pe site-ul achizitorului www.fudmn.ro.

Cu mulţumiri,

Manager de Proiect
Dr. Ec. Emil Bodnăraş

