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

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
Cerere a ofertelor de preţuri
Rechizite de birou inclusiv hârtie A4, A3
30000000-9

Data publicării anunțului de intenție:

Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
În scopul achiziţionării "Rechizite de birou inclusiv hârtie A4, A3"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2015
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
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

4.1

pix cu gel albastru
30000000-9 pix cu gel, albastru
pix cu gel negru
30000000-9 pix cu gel, negru
pix ulei albastru
30000000-9 pix ulei, albastru
notiţe autoadezive
30000000-9 notiţe autoadezive

5.1

1.1
2
2.1
3
3.1
4

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

Bucată

500.00 cu vîrf max. 0,6mm

Bucată

200.00 cu vîrf max. 0,6mm

Bucată

1000.00 cu vîrf de 0,5mm

Set

100.00 notes adeziv, non-permanent. Ideal
pentru memento-uri si mesaje.
Contine 4 culori pastel: albastru,
roz, galben si verde. Dimensiune:
75 x 75 mm
setul cu minim 300 file

cutie arhivare A4
30000000-9 cutie arhivare p/u A4

Bucată

600.00 din carton ondulat 100% reciclat si
sunt 100% reciclabile si certificate
cu eticheta FSC.
Dimensiune: 327 x 233 x 100mm

6.1

corector fluid
30000000-9 corector fluid min. 20ml

Bucată

50.00 Fluid corector pe baza de solvent,
pentru o uscare rapida.
Pensula flexibila, atat pentru
corecturi fine, cat si pentru
suprafete mari.
20 ml.
Termenul de valabilitate : minim 6
luni din data livrării

7.1

marker text set 4 culori
30000000-9 marker text set. 4 culori

Set

25.00 Marker de calitate, in culori
fluorescente.
Ideal pentru toate tipurile de hartie
cerneala universala pe baza de apa.
Grosimea liniei este de 5 mm.
Disponibil in 4 culori : roz,
albastru, verde, galben

8.1

cutter 9mm
30000000-9 cutter 9mm

Bucată

30.00 Cutter ingust de 9 mm cu suport din
plastic, lama din otel si sistem de
blocare

9.1

cutter 18mm
30000000-9 cutter 18mm

Bucată

20.00 Design ergonomic, fabricat din
material plastic, sina metalica in
care lama din otel inoxidabil
culiseaza. Sistem de blocare a
lamei. Dimensiune (L x l): 100 x 18

5

6

7

8

9
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

9.1
10
10.1

30000000-9 cutter 18mm
foarfece de birou
30000000-9 foarfeca de birou

11
11.1

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
20.00 mm.

Cantitatea

Bucată

40.00 Foarfeca din otel inoxidabil, cu
invelis protector de 18 cm
Forma confortabila cu grip
ergonomic.
Practica pentru utilizare la birou si
acasa.

suport accesorii de birou
30000000-9 suport accesorii de birou

Bucată

20.00 Compact si practic, util in orice
birou, este prevazut cu
compartimente speciale pentru
notes-uri autoadezive, benzi
adezive si alte articole necesare. Se
livreaza fara accesorii.

12
12.1

mape biblioraft A4 50mm
30000000-9 mape biblioraft A4 50mm

Bucată

100.00 Format: A4
Mecanism de inalta calitate, pentru
uz profesional. Exterior plastifiat cu
polipropilena si interior de carton.
Materialul rezistent si mecanismul
180° asigura performanta si
eficienta
Capacitate 350 coli (hartie 80g)

13
13.1

mape biblioraft A4 80mm
30000000-9 mape biblioraft A4 80 mm

Bucată

150.00 Mecanism de inalta calitate, pentru
uz profesional. Exterior plastifiat cu
polipropilena si interior de carton.
Materialul rezistent si mecanismul
180° asigura performanta si
eficienta.
Pentru formatA4
Dimensiune biblioraft81 x 320 x
285 mm
Materialplastifiat
Capacitate600 coli

14
14.1

bandă adezivă 45mm x min. 250m
30000000-9 bandă adezivă 45mm x min 250m

Bucată

15
15.1

Agrafe 50mm
30000000-9 agrafe 50mm p/u birou, cutie

Bucată

200.00 Ambalare: 100 buc/cutie
Materialmetal
Dimensiune50 mm

16
16.1

Agrafe 25mm
30000000-9 agrafe 25 mm, p/u birou, cutie

Bucată

500.00 Ambalare 100 buc/cutie
Materialmetal
Dimensiune25 mm

17
17.1

etichete autoadezive A4
30000000-9 Etichete autoadezive A4, cutie

Bucată

40.00 Banda autoadeziva transparenta
compusa dintr-o folie de
polipropilena acryl de minim 40
mkm.
Lipire: hotmelt.
Utila pentru sigilarea manuala si
automata a cutiilor de carton de
greutate mica si medie.
Latime 45 mm
Lungime min. 250m

10.00 Autocolante pentru laser color.
Luciu de înaltă calitate.
Pachete de 10 coli de format A4.
Colțuri rotunjite
Lucioase adezive pentru
Imprimante laser color și copiatoare
color p/u măsuri fotografice de
calitate profesională reală
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

18
18.1

plic C4 cu tiparire
30000000-9 plic C4 cu tiparire

Bucată

3000.00 Dimensiuni: 229 x 324mm
Culoare: kraft (maro)
Gramaj: 90 g/mp
Fond la interior: nu are
Mod de lipire: siliconic
Clapa: dreapta, deschidere pe latura
mica
Info: se sigileaza prin indepartarea
benzii care acopera suprafata
siliconica si suprapunerea clapelor
Alte detalii: fara fereastra
Cu tiparire

19
19.1

plic B4
30000000-9 plic B4

Bucată

3500.00 Format plicB4 (250x353mm) cu
burduf 40mm
Hartiekraft
Fereastrafara fereastra
Gramaj130gr/mp
Lipiresiliconica

20
20.1

plic C5 cu tipărire
30000000-9 plic C5 cu tiparire

Bucată

3000.00 Format plicC5 (162x229mm)
Fereastrafara fereastra
Burduffara burduf
TC5 = Plic C5 cu deschidere pe
latura scurta.
Hârtie 90gr/mp kraft

21
21.1

plic DL cu banda siliconică
30000000-9 plic DL cu bandă siliconică

Bucată

2000.00 Format plicDL (110x220mm)
Hartiealba super
Fereastrafara fereastra
Burduffara burduf
Gramaj80g/mp
Cu fond de protecţie

22
22.1

tave orizontale pentru documente
30000000-9 tave orizontale pentru documente

Bucată

150.00 Confectionata din plastic, rezistenta
la impact. Capacitate min. 400 file
(format A4 pana la 240 x 320mm).
Dimensiuni: 345 x 260 x 64mm.
Are deschidere larga cu acces usor
la documente.

23
23.1

creion simplu
30000000-9 creion simplu

Bucată

200.00 reioane grafit de cea mai inalta
calitate. Forma triunghiulara
ergonomica. Lemn moale, de
calitate, pentru o buna ascutire. 5
grade de tarie a minei: HB, B, 2B,
H, 2H.

24
24.1

folii A4
30000000-9 folii A4

Bucată

25
25.1

capsator 24/6
30000000-9 capsator 24/6

Bucată

26
26.1

capsator 23/10
30000000-9 capsator 23/10

Bucată

2500.00 Folie PVC format A4, min. 80
microni, transparent
Deschidere superioara
11 perforatii pentru arhivare in
biblioraft si caiet mecanic.
30.00 Capsator metalic pentru utilizare
zilnica, cu un design modern.
Robust si fiabil.
Tehnologia patentata Direct Impact
asigura o capsare precisa de fiecare
data.
30 de coli.

5.00 Capsator de mare capacitate, din
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26.1

30000000-9 capsator 23/10

Unitatea de
măsura
Bucată

27
27.1

capsator nr 10
30000000-9 capsator nr. 10

Bucată

25.00 Capacitatea de capsare10 coli
Materialmetal, carcasa plastic

28
28.1

decapsator
30000000-9 decapsator

Bucată

40.00 Dinți din otel, inveliti in crom,
pentru o rezistenta mai mare.
Recomandat pentru capsele Nr. 10.,
24/6
Fabricat din oțel, invelit in plastic
ABS.

29
29.1

dizolvant pentru corector
30000000-9 dizolvant p/u corector

Bucată

25.00 solvent corector (solvent)
min. 20ml
Termenul de valabilitate : minim 6
luni din data livrării

30
30.1

clips 25mm
30000000-9 clips 25mm, cutie

Bucată

50.00 Clipsuri din metal cu clema
nichelata.
Pentru prindere permanenta clemele
din nichel se pot indeparta.
Ambalare: 12 buc/cutie.

31
31.1

clips 51mm
30000000-9 clips 51mm, cutie

Bucată

30.00 Clipsuri din metal cu clema
nichelata.
Pentru prindere permanenta clemele
din michel se pot indeparta.
Ambalare: 12 buc/cutie.

32
32.1

clei stick
30000000-9 clei stick

Bucată

100.00 Lipici cu glicerina pentru o aplicare
precisa si usoara. Mecanism
actionat prin rasucire, capac cu
inchidere ermetica, fara solvent,
lavabil. Nu increteste hartia.
Adezivul devine permanent dupa 60
de secunde. minim 20 gr.
Termenul de valabilitate : minim 6
luni din data livrării

33
33.1

perforator p/u min. 25 foi
30000000-9 perforator p/u min. 20 foi 80 gr/mp

Bucată

50.00 Perforator cu clapa si baza invelite
in plastic ABS si structura metalica
dura, pentru rezultate perfecte.
Pentru format: A6 Portrait - A3
Landscape.
Diametrul perforatiei: 5,5 mm.
Distanta dintre perforatii: 80 mm.
Capacitate de perforare: min. 20
coli.

34
34.1

perforator p/u minim 100 foi
30000000-9 perforator p/u minim 100 foi 80 gr/mp

Bucată

10.00 Perforator cu sistem de prindere
ergonomic ce reduce forta necesara
pentru apasare si brat de apasare
invelit in cauciuc, pentru o
manevrare mai usoara.
Indicator ce fixeaza si ghideaza
hartia in timpul perforarii.

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
5.00 otel dur, cu incarcare frontala. Ideal
pentru uz zilnic la birou
min 100 coli de hartie (80 gr/mp)
Corp din otel, incarcare frontala.
Adancimea capsarii: 66 mm
Pentru capse 23/8-24.
Mecanism de incarcare frontala,
comod.

Cantitatea
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Nr. d/o
34.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

30000000-9 perforator p/u minim 100 foi 80 gr/mp

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
10.00 Tavita pentru confetti cu eliberare
usoara.
Pentru format: A6 Portrait - A3
Landscape.
Diametrul perforatie: 6 mm.
Distanta dintre perforatei: 80 mm.
Capacitate de perforare: min. 150
coli.

Cantitatea

35
35.1

suport pentru notite 90x90mm
30000000-9 suport pentru notite 90x90mm

Bucată

36
36.1

ghilotina
30000000-9 ghilotina

Bucată

37
37.1

ascutitoare
30000000-9 ascutitoare

Bucată

40.00 Ascutitoare de calitate, cu
container.
Pentru creioane triunghiulare,
clasice, creioane grafit si colorate

38

separator p/u documente, autoadeziz,
diferite culori
30000000-9 separator pentru documente autoadezivi color
plastic, set. culori

Bucată

150.00 Index din material plastic. Util
pentru notite, semne de carte,
documente sau rapoarte. Se poate
repozitiona. Culori: albastru, verde,
galben, roz, portocaliu.
Dimensiune: 12 x 45 mm. Un set
contine: 5 culori x 25 file.

38.1

20.00 Suport pentru cub hartie 90 x 90
mm.
5.00 Ghilotina de birou,
Cu Parghie, A4 320 mm min. 40
Coli
Baza solida din metal, avand inclus
picior anti-alunecare. Margine
posterioara ajustabila, pentru
asigurarea preciziei taieturilor
repetate. Clema automata pentru
hartie pentru sustinerea volumului
taiat de hartie.

39
39.1
40
40.1

rigla de metal 30 cm
30000000-9 riglă de metal 30 cm
banda adezivă 12mm
30000000-9 bandă adezivă 12mm

41
41.1

mape carton cu şină
30000000-9 mape A4 carton cu şină

Bucată

1000.00 Dimensiune: A4. Gramaj: min. 215
gr/mp.
Cu şină

42
42.1

mape carton cu şiret
30000000-9 mape A4 carton cu şiret

Bucată

1000.00 Dimensiune: A4. Gramaj: min. 215
gr/mp.
cu şiret

43
43.1

mape A4 din plastic cu elastic
30000000-9 mape A4 din plastic cu elastic

Bucată

44
44.1

mape A4 plastic cu 10 folii
30000000-9 mape A4 plastic cu 10 folii

Bucată

50.00 FormatA4
MaterialPolipropilena
Capacitate 10 coli/10 folii.
Documentele pot fi copiate fara a fi
scoase

45
45.1

mape A4 plastic cu 20 folii
30000000-9 mape A4, plastic, cu 20 folii

Bucată

50.00 FormatA4
MaterialPolipropilena
Capacitate 20 coli/20folii.
Documentele pot fi copiate fara a fi

Bucată
Bucată

50.00 riglă metal 30 cm
100.00 banda adeziva latime 12mm
lungime min. 30m

100.00 Mapa din plastic. Sistem de
inchidere cu elastic la colturi.
Latime cotor: 15 mm.
format A4
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
50.00 scoase

Cantitatea

45.1
46
46.1

30000000-9 mape A4, plastic, cu 20 folii
mape A4 plastic cu 30 folii
30000000-9 mape A4, plastic, cu 30 folii

47
47.1

capse nr. 10
30000000-9 capse nr. 10 cutie

Bucată

200.00 Nr. coli10 coli
Tip capseN10

48
48.1

capse 24/6
30000000-9 capse 24/6 cutie

Bucată

300.00 Nr. coli30 coli
Tip capse24/6

49
49.1

radiere
30000000-9 radiere

Bucată

50.00 Radiera de inalta calitate pentru
pentru creioane grafit si creioane
colorate. Design elegant, potrivit
pentru cadou.

50

Servetele umede, fara alcool, pentru LCD,
ecran laptop, monitor
30000000-9 Servetele umede, fara alcool, pentru curatare
ecran monitor. LCD, ecran laptop

Bucată

15.00 Servetele umede, fara alcool,
destinate curatarii suprafetelor
sensibile (ecran monitor. LCD,
ecran laptop, filtru monitor etc).
100/set
Termenul de valabilitate : minim 6
luni din data livrării

50.1

Bucată

50.00 FormatA4
MaterialPolipropilena
Capacitate 30 coli/30 folii.
Documentele pot fi copiate fara a fi
scoase

51
51.1

hârtie A4 80gr/m2
30000000-9 hârtie A4 80 gr/m2

Bucată

1500.00 DimensiuneA4
SuprafataSimpla
Capacitate500 coli
Greutate80 gr/m2
Luminozitatea hartiei, %: 98%
Albeaţă: min. 146%

52
52.1

hârtie A4 120gr/m2 ingreas cream
30000000-9 hârtie A4 120gr/m2 ingreas cream

Bucată

1000.00 format A4, ingreas cream.
120gr/m2,

53
53.1
54
54.1

hârtie A4 200gr/m2
30000000-9 hârtie A4 200 gr/m2
hârtie A4 80gr/m2 culoare roşie
30000000-9 hârtie A4 80 gr/m2 culoare roşie

55
55.1

Bucată

5.00 format A4, mat, pachet 500 foi

Bucată

2.00 format A4, 80 gr/m2, culoare roşie,
pachet 500 foi

hârtie A4 80gr/m2 culoare albastră
30000000-9 hârtie A4 80 gr/m2, culoare albastra

Bucată

2.00 format A4, 80 gr/m2, culoare
albastra, pachet 500 foi

56
56.1

hârtie A3 80gr/m2
30000000-9 hârtie A3 80gr/m2

Bucată

5.00 format A3
80 gr/m2
pachet 500 foi
SuprafataSimpla
Luminozitatea hartiei, %: 98%
Albeaţă: min. 146%

57
57.1

covoraşe p/u mouse
30000000-9 covoraşe p/u mouse

Bucată

100.00 dimensiuni 180x220mm (+/20mm)
material: pânză + EVA (Ethylenevinyl acetate)

58
58.1

bandă adezivă dublu
30000000-9 badă adezivă dublu 50mm x 10m

Bucată

10.00 Banda dublu adeziva, compusa
dintr-un suport polipropilenic si un
sistem de masa adeziva din cauciuc
sintetic (topit). Datorita adezivului
topit, nu contine solventi si ofera un
grad de lipire foarte inalt. Este
protejata de o captuseala
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Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
10.00 siliconizata

Cantitatea

58.1
59
59.1

30000000-9 badă adezivă dublu 50mm x 10m
pioneze color p/u panou plută set. 50 buc.
30000000-9 pioneze color p/u panou plută, cutie

60
60.1

mape plastic cu şină
30000000-9 mape plastic cu şină, A4

Bucată

61
61.1

intercalator(separator) carton 105x240 mm
30000000-9 intercalator (separator) 105x240mm

Bucată

10.00 Separatoare din carton cu perforatii
standard. Realizate din carton de
190 g/mp. Dimensiune: 240 x 105
mm.

62
62.1

card CR80 p/u DATA CARD CD800
30000000-9 card CR80 compatibil DATA CARD CD800

Bucată

1500.00 Carduri, calitate-foto, standard de
PVC alb. 100%, blank PVC albe,
oferă o calitate superioară a
imprimării. Aceste carduri sunt
potrivite pentru a fi utilizate cu
majoritatea imprimantelor de
carduri din PVC în special fiind
compatibile pentru DATA CARD
CD800 şi SP55
Dimensiune Card: CR80 (standard
dimensiune card de credit), grosime
30 mil.

63
63.1

pelicula p/u laminare 175 mic.
30000000-9 pelicula pentru laminare 175 mic, cutie

Bucată

64
64.1

ceneala p/u stampila
30000000-9 cerneală pentru ştampile

Bucată

65
65.1
66
66.1
67
67.1

harta politica a europei
30000000-9 harta politică a europei
harta politica a lumii
30000000-9 harta politică a lumii
marker permanent, negru
30000000-9 markere, permanent, negru

68
68.1

panglica tricolora
30000000-9 panglică tricoloră, steag

Metru

69
69.1

clei PVA
30000000-9 clei PVA

Bucată

70
70.1

pixuri cu suport din lemn
30000000-9 pixuri cu suport din lemn, 2 pixuri

71
71.1

foi notite 80x80 mm
30000000-9 foi, notite 80x80mm

Bucată

150.00 foi pentru notite, 80 x 80 mm, alba,
min. 500 file/pachet

72
72.1

etichete autoadezive A4/16
30000000-9 etichete autoadezive A4/16, cutie

Bucată

1.00 Etichete pentru imprimante și
fotocopiatoare cu jet de cerneală și
cu laser.
Dimensiune: 105 x 37
Unități: 8000 de

Bucată

50.00 Ambalare50 buc/cutie
Materialmetal
300.00 Dosar/mapă PVC cu 11 perforatii,
culori diverse
Format A4

2.00 Diemensiune A4, 175 mic.
cutie 100 folii

20.00 culoare albastru nr.801, min. 25ml.
Termenul de valabilitate : minim 6
luni din data livrării

Bucată

8.00

Bucată

8.00

Bucată

Set

20.00 Cerneala pe baza de alcool, varf
rotund, linie de scriere de 2.5 mm,
rezistent la apa si temperaturi de
peste 100 C. Destinat scrierii pe
materiale neporoase, cauciuc,
plastic, metal, piele
300.00 panglică tricolor, steag,
lăţime de 0,5cm

10.00 clei PVA, ambalaj - 250 ml
Termenul de valabilitate : minim 6
luni din data livrării
2.00 set, 2 pixuri cu suport din lemn
natural, reprezentativ
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Nr. d/o
72.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

30000000-9 etichete autoadezive A4/16, cutie

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 Marginile drepte
Culoare: Alb
Forma etichetei: Rectangular
Tipul de adeziv: permanent
Dimensiunea hârtiei: A4
Numărul de coli pe pachet: 500 coli

Cantitatea

73
73.1

set flipchart (marker si burete)
30000000-9 set flipchart (markere 4 culori şi burete)

Bucată

5.00 Marker pentru flipchart; corp in
culoarea cernelii; varf rotund;
rezistenta prelungita la uscare;
cerneala bazata pe apa ce nu
permite trecerea prin hartie;
grosime linie: 2.5 mm.
Burete pentru flipchart

74
74.1

Spray Curatare Cu Aer
30000000-9 Spray Curatare Cu Aer p/u calculator

Bucată

5.00 Aerul suflat cu presiune
indeparteaza praful si alte impuritati
din locurile greu accesibile, ca de
exemplu tastatura calculatorului.
400 ml.
Termenul de valabilitate : minim 6
luni din data livrării

75
75.1

pelicula p/u laminare 250 mic.
30000000-9 pelicula p/u laminare 250 mic., cutie

Bucată

3.00 dimensiune 80x110mm
grosime 250 mic.
cutie 100 folii

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului 2015, în 5 zile după solicitare
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Certificat de înregistrare a întreprinderii

2
3
4

Oferta
Certificat privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de
bugetul de stat eliberat de organele IFS
Certificat de atribuire a conturilor bancare

5

date despre participant

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

copie, confirmată cu semnătura şi ştampila
Participantului
original cu semnătura şi ştampila Participantului
copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
copie, eliberat de banca deţinătoare de cont confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului
confrimat prin semnătura şi ştampila participantului

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: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 80
022 578 235 - 022 578
Tel.:
, Fax:
022 578 235
, E-mail: vadim.sobol@mfa.md
295
Numele şi funcţia persoanei responsabile: SOBOL VADIM, Şef adjunct Direcţie
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:
10.03.2015 10:00
pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 80, bir. 105
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.
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zile

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:
10.03.2015 10:00
pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 80, bir. 102
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:

CĂPĂŢÎNĂ MIHAIL

