
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/01538 din

Denumirea autorităţii contractante: SERVICIUL FISCAL DE STAT
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Obiecte și mărfuri de uz gospodăresc, conform necesităților SFS pentru anul 2018Obiectul achiziției:
39000000-2Cod CPV:

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 "Obiecte și mărfuri de uz gospodăresc, conform necesităților SFS pentru anul 2018"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Articole de menaj și de catering
200.00Set1.1 Pahare din plastic de unică folosință Pahare transparente, rezesitente la

băuturi reci și fierbinți, volum: 180
ml, ambalare: 100 buc. per set.

39221123-5

15.00Set1.2 Farfurii de unică folosință Farfurii din plastic, culoare albă,
plate, rotunde, 210 mm, ambalare:
20 buc. per set.

39222110-8

600.00Bucată1.3 Saci menajeri 120l. Saci menajeri din polietilenă pentru
acumularea resturilor menajere, de
densitate adecvată pentru asigurarea
rezistenței, culoarea: negru, volum
120l., Ambalare: 10 buc. per
ambalaj.

39220000-0

600.00Bucată1.4 Saci menajeri 60l. Saci menajeri din polietilenă pentru
acumularea resturilor menajere, de
densitate adecvată pentru asigurarea
rezistenței, culoarea: negru, volum
60l., Ambalare: 20 buc. per
ambalaj.

39220000-0

2000.00Bucată1.5 Saci menajeri 35l Saci menajeri din polietilenă pentru
acumularea resturilor menajere, de
densitate adecvată pentru asigurarea
rezistenței, culoarea: negru, volum
35l., Ambalare: 50 buc. per
ambalaj.

39220000-0

250.00Bucată1.6 Saci de 50 kg. Sac din polietilena 500*800
(transparent, 50kg,80 mk)

39220000-0

75.00Bucată1.7 Căldare cu dispozitiv de scurgere și teu Căldare din plastic cu dispozitiv de
scurgere. Material rezistent, de
calitate înaltă. Volum: 14 l. (+/-
pînă la 2 litri). Se vor prezenta doar
oferte din materiale calitative.
Teu din lemn pentru spălarea
pardoselelor cu mop cu cordele din
microfibra, care absoarbe lichidul și
nu lasă urme după spălare.
Setul va fi confecționat din
materiale rezistente și calitative
care asigură longevitate bunului pe
parcursul folosirii.

39224330-0

90.00Bucată1.8 Mop din bumbac Rezervă pentru mop maxi, cu
cordele, material: microfibra,
pentru curățirea podelelor.

39220000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

90.00Bucată1.8 Mop din bumbac Absoarbe excelent apa.39220000-0
250.00Bucată1.9 Perie pentru WC Perie pentru curățirea WC și suport

pentru perie. Material: plastic
rezistent. Culoare: albă.

39224300-1

150.00Bucată1.10 Faraș Faraș din plastic rezistent, cu
lamela din cauciuc cu contact mai
eficient cu pardoseli.

39224350-6

150.00Bucată1.11 Coș de gunoi pentru birou Coș de gunoi pentru depozitarea
hîrtiei uzate, forma circulară, plasă
metalică, de culoare neagră. Volum:
15 l.

39220000-0

200.00Bucată1.12 Lavete universale pentru curățirea suprafețelor Lavete universale microfibra care
absorb lichidul și nu lasă urme pe
suprafețele curățite. Dimensiuni:
30x30cm.

39220000-0

600.00Bucată1.13 Lavete universale pentru pardoseli Lavete pentru pardoseli, care
absorb lichidul și nu lasă urme pe
suprafețele curățite. Dimensiuni:
50x60cm.

39220000-0

300.00Bucată1.14 Lavete pentru geamuri, oglinzi și suprafețe din
sticlă

Lavete microfibra pentru curățirea
geamurilor, oglinzilor și
suprafețelor din sticlă. Nu lasă urme
pe suprafețele curățite.

39220000-0

100.00Set1.15 Burete pentru spălarea vaselor Burete pentru spălarea vaselor, cu
caneluri, prevăzut cu o față abrazivă
pentru murdăria persistentă si una
moale pentru suprafetele sensibile.
Canelurile asigură protecția
degetelor/unghiilor în timpul
curățirii.
Ambalare: 5 buc. per set.

39220000-0

25.00Bucată1.16 Dozator pentru săpun lichid Utilizare: mecanism, apăsare
manuală.
Capacitate: 500 ml.
Material carcas: plastic.
Culoare: alb.
Prevăzut pentru instalarea pe
perete.

39220000-0

150.00Bucată1.17 Mătura malai Mătura din malai, confecționată
manual, cu 3 cusături.

39220000-0

300.00Bucată1.18 Odorizant de aer Odorizant de aer. Elimină
mirosurile neplacute si
împrospateaza aerul. Volum: 400
ml.

39220000-0

4.00Set1.19 Saci pentru aspirator Philips Triathlon 1400 Saci pentru aspiratorul Philips
Triathlon 1400. 5 saci per set.

39220000-0

5.00Set1.20 Saci pentru aspirator Philips  FC 9170 Saci pentru aspiratorul Philips FC
9170.  5 saci per set.

39220000-0

15.00Bucată1.21 Filtru - sac pentru aspiratorul Karcher T 9/1 Filtru - sac pentru aspiratorul
Karcher T 9/1

39220000-0

100.00Bucată1.22 Filtru - sac pentru aspiratorul Karcher T10/1 Filtru - sac pentru aspiratorul
Karcher T10/1

39220000-0

20.00Bucată1.23 Filtru - sac pentru aspiratorul Karcher T12/1 Filtru - sac pentru aspiratorul
Karcher T12/1

39220000-0

100.00Bucată1.24 Filtru - sac pentru aspiratorul Karcher T201 Filtru - sac pentru aspiratorul
Karcher T201

39220000-0

20.00Bucată1.25 Filtru - sac pentru aspiratorul Karcher MV 3 Filtru - sac pentru aspiratorul
Karcher MV 3

39220000-0

10.00Bucată1.26 Furtun pentru aspiratorul Karcher T 201 Furtun pentru aspiratorul Karcher T
201 DN 32

39224300-1

10.00Bucată1.27 Perie pentru aspiratorul Karcher T 201 Perie pentru aspirator Karcher T
201 DN 32

39224300-1

20.00Bucată1.28 Țeava pentru aspiratorul Karcher T 201 Țeava pentru aspirator Karcher T
201, 0,5 m.

39224300-1

6.00Bucată1.29 Filtru primar pentru aspiratorul DS 5600 Filtru primar pentru aspiratorul DS
5600

39220000-0
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6.00Bucată1.30 Filtru HEPA pentru aspiratorul DS 5600 Filtru HEPA pentru aspiratorul DS
5600

39220000-0

30.00Bucată1.31 Filtru-sac pentru aspiratorul Karcher A 2254 Filtru-sac pentru aspiratorul
Karcher A 2254

39224300-1

30.00Bucată1.32 Filtru-sac pentru aspiratorul Karcher 6959-130 Filtru-sac 6959-13039224300-1
100.00Bucată1.33 Perie pentru stradă cu coadă din lemn Perie-mătură pentru stradă, din

lemn, cu mîner din lemn.
Fibre calitative, cu duritate care să
asigure adunarea resturilor
menajere din stradă, a frunzelor,
etc.

39224300-1

50.00Bucată1.34 Lopată pentru curățirea zăpezii Lopată din plastic cu mîner din
lemn, pentru curățirea zăpezii.

39224300-1

50.00Bucată1.35 Lopată de săpat cu vîrf ascuțit/hîrleț Hîrleț cu coadă din lemn 150 cm.39224300-1
2 Produse de curățat

350.00Bucată2.1 Soluție pentru curățarea pardoselilor Soluție pentru curățarea eficientă a
tuturor tipurilor de pardoseli,
concentrat, cu PH neutru. Nivel
scăzut de parfumare. Nu lasă urme
după spălare. Ambalaj: 1000 ml.

39830000-9

100.00Bucată2.2 Soluție pentru curățarea mobilierului Soluția pentru curățarea eficientă a
mobilierului, cu proprietăți
antistatice și antipraf. Ambalaj:
750ml, spray.

39830000-9

550.00Bucată2.3 Soluție pentru curățarea geamurilor Soluție pentru curățarea eficientă a
geamurilor, oglinzilor și a altor
suprafețe din sticlă. Nu lasă urme,
are efect antipraf și slab parfumat.
Ambalaj: 750 ml, spray.

39830000-9

250.00Bucată2.4 Înălbitor lichid Înălbitor lichid (HCl), ambalaj 1000
ml.

39830000-9

50.00Bucată2.5 Înălbitor praf Înălbitor praf (HCl) de uz
gospodăresc, pentru curățarea
eficientă a articolelor sanitare,
ceramice etc., slab parfumat.
Ambalaj: 500 gr.

39830000-9

600.00Bucată2.6 Soluție pentru curățarea WC/baie Soluție pentru curățarea eficientă a
WC, chiuvete etc. Ambalaj: 750 ml.

39830000-9

200.00Bucată2.7 Soluție pentru curățarea conductelor înfundate Solutie pentru curățarea eficientă a
conductelor înfundate. Distruge
microbii, dizolvă grăsimea fără a
deteriora conducta si elimină
mirosurile neplăcute. Ambalare:
550 gr, granule.

39220000-0

500.00Bucată2.8 Săpun lichid Sapun lichid antibacterian pentru uz
zilnic, pentru curatarea pielii
mâinilor, creează spumă cremoasă,
hidratează pielea. Cu glicerină.
Ambalare: 5000 ml.

39220000-0

24.00Bucată2.9 Lichid antispumant pentru aspiratorul DS 5600 Lichid antispumant pentru
aspiratorul DS 5600, neutru.

39830000-9

6.00Bucată2.10 Praf RM 760 pentru Karcher Puzzi 10/1 Praf RM 760 pentru Karcher Puzzi
10/1, detergent 10 kg.

39830000-9

3 Articole și accesorii electrice
150.00Bucată3.1 Patron electric Patron electric E2731680000-6
50.00Bucată3.2 Bandă izolatoare Bandă izolatoare, culoarea neagră,

10 metri.
31680000-6

2000.00Bucată3.3 Starter S2 Starter S2 4-22 W31680000-6
1000.00Bucată3.4 Starter S10 Starter S10 4-65 W31680000-6

30.00Bucată3.5 Întrerupător automat 25A Întrerupător automat
Curent: 25A
Tensiune: 400 V

31680000-6

10.00Bucată3.6 Corp de iluminat de tavan Carcasa otel, reflectoare aluminiu
de inalta puritate, 4x18W

31680000-6

50.00Bucată3.7 Priza de alimentare electrică Priză cu împămîntare.31680000-6
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50.00Bucată3.7 Priza de alimentare electrică Tip priză: unica.
Puterea maximă: 2200W
Culoare: alb.

31680000-6

50.00Bucată3.8 Priza de alimentare electrică dublă Priză cu împămîntare.
Tip priză: dublă
Puterea maximă: 2200W
Culoare: alb.

31680000-6

1000.00Bucată3.9 Bec fluoriscent LD 36 Bec fluoriscent LD 3631680000-6
1000.00Bucată3.10 Bec fluoriscent LD 18 Bec fluoriscent LD 1831680000-6
1000.00Bucată3.11 Bec incandescent 60Wt Bec incandescent E 27, 60Wt31680000-6

50.00Bucată3.12 Bec incandescent 100Wt Bec incandescent 100Wt, E 2731680000-6
500.00Bucată3.13 Bec incandescent 25Wt Bec incandescent 25Wt, E2731680000-6
500.00Bucată3.14 Bec incandescent 40Wt Bec incandescent 40Wt, E2731680000-6
50.00Bucată3.15 Bec led 7w Bec led 7w, E27 (lumina alba)31680000-6
20.00Bucată3.16 Prelungitor 3 m. Prelungitor 5 prize, cu împămîntare.

Lungimea: 3 m. Cu întrerupător.
31680000-6

20.00Bucată3.17 Prelungitor 5 m. Prelungitor 5 prize, cu împămîntare.
Lungimea 5 m. Cu întrerupător.

31680000-6

20.00Bucată3.18 Prelungitor 10 m. Prelungitor 3 prize, cu împămîntare.
Lungimea: 10 m. Cu întrerupător.

31680000-6

40.00Bucată3.19 Balast electromagnetic 20W Balast electromagnetic 20W31680000-6
40.00Bucată3.20 Balast electromagnetic 40W Balast electromagnetic 40W31680000-6
15.00Bucată3.21 Uscător electric pentru mâini Uscător electric pentru mâini, cu

debit de aer cu viteză mare cu
consum minim de energie și
reducerea timpului de uscare. Nu
permite uscarea excesivă.
Material și culoare: inox.
Putere: 2300 W.
Tensiune: 220 V.
Viteza de curgere: 30 m/s.
Dimensiuni: 275×230×200 mm.

31680000-6

4 Articole sanitare/robinete
30.00Bucată4.1 Baterii sanitare pentru lavoar Baterii sanitare pentru lavoar din

aliaj, cromate. Tip comanda:
monocomanda.

44411000-4

50.00Bucată4.2 Robinet de apă Robinet de apă, diametru 1544411000-4
2.00Bucată4.3 Robinet de gaz Robinet de gaz, dimensiunea 1544411000-4
2.00Bucată4.4 Robinet de gaz Robinet de gaz, dimensiunea 2044411000-4

40.00Bucată4.5 Mecanism pentru rezervor WC (alimentare
laterală)

Mecanism care asigură umplerea
rapidă cu apă până la nivelul
necesar. Supapa hidrodinamică de
umplere se închide rapid, având
coeficient scăzut de zgomot.
Alimentare laterală.

44411000-4

40.00Bucată4.6 Mecanism pentru rezervor WC (alimentare din
partea de jos)

Mecanism care asigură umplerea
rapidă cu apă până la nivelul
necesar. Supapa hidrodinamică de
umplere se închide rapid, având
coeficient scăzut de zgomot.
Alimentare din partea de jos.

44411000-4

5 Obiecte de uz gospodăresc
130.00Bucată5.1 Furtun pentru apă Furtun pentru articole sanitare cu

diametru 15. L - 40cm.
44500000-5

10.00Bucată5.2 Scară pentru uz gospodăresc Scară simplă de sprijin, fabricată
din aluminiu, ușor manevrabilă,
pentru uz gospodăresc.
Caracteristici: 1*6 trepte.
Dimensiuni: 1,25m.
Culoarea: sur.

39220000-0

15.00Bucată5.3 Scară pliabilă pentru uz gospodăresc Scară pliabilă, fabricată din
aluminiu, ușor manevrabilă, pentru
uz gospodăresc.
Caracteristici: 1*5 trepte.
Dimensiuni: 1,05m.

39220000-0
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15.00Bucată5.3 Scară pliabilă pentru uz gospodăresc Culoarea: sur.39220000-0
27.00Bucată5.4 Lăcată suspendată Material: fonta.

Tip: suspendat.
Lățimea lăcatei: 5 cm.

44500000-5

6 Articole din hîrtie
300.00Bucată6.1 Șervețele de masă Șervețele de masă, culoare albă,

dimensiuni:24x24cm, 1 strat,
ambalare: 100 buc. per pachet.

33772000-2

14000.00Bucată6.2 Hîrtie igienică Hîrtie igienică pentru dispenser,
culoare: albă-sură, densitate 32
g/m2, dimensiuni: 95mm x 120m.,
cu mansa din carton. Ambalare: 8
buc. per pachet. Cantitatea: 14000
buc.

33772000-2

200.00Bucată6.3 Șervețele umede (mici) Șervețele umede igienice, nu conțin
alcool, parabens, parfum, 20 buc.
per pachet.

33772000-2

200.00Bucată6.4 Șervețele umede (mari) Șervețele umede igienice, nu conțin
alcool, parabens, parfum, 72 buc.
per pachet.

33772000-2

7 Extinctoare
30.00Bucată7.1 Extinctor de incendiu OP-5 Extinctor de pulbere cu manometru

OP5.
35111300-8

8 Baterii
1500.00Bucată8.1 Baterii alcaline AA Baterii alcaline AA, 1,5 V, pentru

ceas de perete.
31411000-0

1500.00Bucată8.2 Baterii alcaline AAA Baterii alcaline AAA, 1,5 V, pentru
aparat de aer condiționat.

31411000-0

100.00Bucată8.3 Baterii pentru UPS, 12V, 7Ah Capacitate: 7 Ah
Rezistența internă: 22 Om
Temperatura de funcționare
nominală: 25 ° C
Temperatura de operare: -15 ° C
până la + 50 ° C
Dimensiuni: 151 х 65 х 94 mm
Înălțime totală: 100 mm
Greutate: 2,2 kg
Durata minimă de exploatare: 5 ani

31400000-0

9 Articole de tîmplărie
500.00Bucată9.1 Șurub autofiletant Șurub autofiletant pe rigips pe lemn

Dimensiuni: 3,5 x 35 mm
În ambalaj.

44500000-5

100.00Bucată9.2 Șurub autofiletant Șurub autofiletant pe rigips pe
lemn. Dimensiuni: 4,2 x 50 mm
În ambalaj.

44500000-5

300.00Bucată9.3 Șurub autofiletant Șurub autofiletant pe rigips pe lemn
Dimensiuni: 3,5 x 50 mm
În ambalaj.

44500000-5

100.00Bucată9.4 Șurub autofiletant Șurub autofiletant pe rigips de lemn
Dimensiuni: 4,2 x 35 mm
În ambalaj.

44500000-5

300.00Bucată9.5 Mecanism cilindric pentru ușă Cilindru de siguranță, pentru ușă,
material: bronz, greutatea: 165 gr.,
cu 5 chei în set.

44500000-5

100.00Bucată9.6 Lăcată de interior pentru ușa din lemn Broasca îngropata, cu mînere,
pentru ușa de birou din lemn.
Lăcată/yală cu mîner și cilindru în
set.
Material: Placa - otel, miner -
aluminiu, cilindru - bronz.
Lungimea mînerului: 125 mm
Culoare mîner: bronz.

44500000-5

20.00Bucată9.7 Lăcata de interior pentru ușa termopan din
PVC

Lăcată cu mînere pentru ușă
termopan din PVC.

44500000-5
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20.00Bucată9.7 Lăcata de interior pentru ușa termopan din
PVC

Mînere din plastic de culoare albă,
cu dimensiunea 85mm.
Broască îngropată pentru profil din
PVC.

44500000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
La solicitarea beneficiarului, pe parcursul anului 2018
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

(după caz) Copie – confirmată prin semnătura şi
ștampila ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

după caz Nu

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Da

9 Oferta Original Da
10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului din IPO
Da

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Oferta tehnică Original, confirmată cu semnătura și ștampila
participantului

Da

16 Oferta financiară Original, confirmată cu semnătura și ștampila
participantului

Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
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de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: SERVICIUL FISCAL DE STAT
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9
Tel.: rodica.midrigan@sfs.md022-82-32-92 ,  Fax: 022823292 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: MELENCIUC ION, Șef adjunct al DAPGP

Setul de documente poate fi primit la adresa:  mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, et. 3, bir. 353, sau pe pagina oficială a
instituției, conform linkului:.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 14.06.2018 11:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

14.06.2018 11:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

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: ŢURCANU IGOR


