10.01.2019
Anunţul de participare
1. Denumirea: Serviciul Fiscal de Stat, numărul de identificare: 1006601001182
2. Adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, numărul de telefon: 022 82-33-93, adresa de email: inna.sargu@sfs.md
3. Tipul autorității contractante: Instituție Publică, și obiectul principal de activitate: Prestarea
serviciilor publice
4. Autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție
5. Codul CPV: 50000000-5
6. Descrierea achiziției: Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentelor multifuncţionale pentru
anul 2019
7. Valoarea totală estimată a contractului: 2 050 000,00 lei, fără TVA
8. Ofertele alternative nu se admit.
9. Calendarul pentru prestarea serviciilor: pe parcursul anului 2019
10. Durata contractului: 31.12.2019
11. Cerințe de participare pentru operatorul economic:
Pentru eligibilitatea operatorilor economici sau eliminarea acestora cu următoarele criterii de selecție,
prezentarea obligatorie a următoarelor documente;










DUAE (Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European);
Garanția pentru ofertă;
Specificația tehnică (F4.1);
Certificat de Partener Autorizat cu Producătorul echipamentelor in Republica Moldova;
Certificat de conformitate al Sistemului de management al calităţii ISO 9001:2008;
Certificat de conformitate al Sistemului de management al serviciilor în domeniul tehnologiei
informaţiei ISO/IEC 20000-1:2011;
Autorizare de la producătorul echipamentelor (MAF) pentru serviciile oferite cu indicarea
numărului licitației;
Minim 3 certificate autorizate pentru ingineri calificați cu producătorul echipamentelor;
Ducument confirmativ privind dispunerea de un Service-Centru Autorizat cu Producatorul
pentru echipamente solicitate hardware si serviciile efectuate.

Documentele suplimentare:
 Formularul Ofertei (F3.1);
 Specificația de preț (F4.2);
 Dovada înregistrării persoanei juridice;
 Certificat de atribuire a contului bancar;
 Declarația pe proprie răspundere privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public
național
12. Tipul procedurii de atribuire: Licitație publică
13. Evaluarea ofertei: pe un singur lot
14. Condițiile speciale la care este supusă realizarea contractului: serviciile achiziționate vor fi prestate
la sediile beneficiarului situate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, la solicitare şi conform
caietului de sarcini stabilit în FDA şi contract.
15. Criteriile de atribuirea a contractului: preţul cel mai scăzut.
16. Termenul pentru primirea ofertelor: 28.01.2019 (conform anunțului electronic)
17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: SIA RSAP Mtender

Grupul de lucru pentru achiziții aprobat prin Ordinul SFS nr.7 din 05.04.2017.
17. Limba în care trebuie redactate ofertele: Limba de Stat
18. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere.
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
18. Data publicării anunţului de intenţie: anunțul de intenție nu a fost publicat din motivul imposibilității
tehnice a SIA RSAP MTender.
19. Anunțul de participare și documentele procedurii au fost publicate pe pagina oficială a Serviciului
Fiscal de Stat și poate fi accesată pe link-ul: http://www.fisc.md/Achizitii_curente.aspx
20. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 10.01.2019
Grupul de lucru achiziții confirmă corectitudinea conținulului Anunțului de participare fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții ____________________ / Igor ȚURCANU

Coordonat: ______________ / Inna ȘARGU-RUSU

Ex: Anna CEBAN
Tel: 022-82-32-63

