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

nr. 17/00883 24.03.2017din

Denumirea autorităţii contractante: INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL
FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

Tip procedură achiziție: Licitaţie publică
Rechizite de birouObiectul achiziției:
30192000-1Cod 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
Nr.:  24  din  24.03.2017.
În scopul achiziţionării "Rechizite de birou"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 Rechizite de birou
14000.00Bucată1.1 Pix ulei Pix pe bază de ulei, cu bilă. Carcasă

semitransparentă de culoare sură,
mina pixului să conține cerneală
specială omogenă, culoarea
capacului din spate se potrivește
culorii cernelii, de o viscozitate
înaltă. Clip de prindere. Lungimea
liniei scrisului 2000 m. Grosime
vârf min. 0,7, max 0,8 mm. (anul
producerii 2016-2017), (albastru-
10000; negru- 2000; roșu- 2000.)
Rezerva poate fi înlocuită

30192000-1

12000.00Bucată1.2 Pix gel Pix cu gel, cerneala de calitate
asigură scriere fluidă, se usucă
rapid. Corp din plastic transparent,
clip de prindere în culoarea cernelii.
Vârf mediu de min. 0,6, max. 0,7
mm. ,(albastru-9000; negru- 1500;
roșu- 1500.) Rezerva poate fi
înlocuită

30192000-1

10000.00Bucată1.3 Creion simplu Creion simplu, HB, cu radieră care
nu lasă urmă la șters, fara aschii
chiar daca se rupe, ascuțit, corp din
lemn hexagonal, vopsit

30192000-1

2200.00Bucată1.4 Corector creion Creion-corector cu vârf metalic
pentru corectări precise. Uscare
rapidă, repartizare uniformă și
comodă prin apăsarea vârfuri
creionului pe hârtie, asigură
acoperire calitativă a textului
corectat. Volum flacon – min.7-
max.- 9 ml. (anul producerii 2016-
2017)

30192000-1

900.00Bucată1.5 Corector bandă Bandă corectoare ce acoperă toate
tipurile de scriere, uscare rapidă, nu
lasă urme la copiere. Rotițele
permit poziționarea perfectă a
corectorului pe hârtie. Lățime
bandă: 5 mm. Lungime bandă: 8 m.

30192000-1

2200.00Bucată1.6 Radieră Radiera dreptunghiulară alb + sur,
material cauciuc, min.-
50*15*6mm; max-60*20*7 mm

30192000-1
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2200.00Bucată1.6 Radieră (anul de producere-2016-2017)30192000-1
2400.00Bucată1.7 Marker text Marker-text  permanent vârf tăiat 5

mm (culori fluorescente bine
pronunțate, anul de producere-
2016-2017), set 4 culori

30192000-1

2400.00Bucată1.8 Marker text Marker-text  permanent vârf rotund
5 mm (culori fluorescente bine
pronunțate, anul de producere-
2016-2017), set 4 culori

30192000-1

300.00Bucată1.9 Marker p/u tablă Marker White Board pentr-u tablă
vârf rotund 2-4 mm. (culori
florescent bine pronunţate, (anul de
producere-2016-2017)

30192000-1

2200.00Bucată1.10 Clei solid Adeziv solid(creion) pentru
încleierea hârtiei, cartonului. Se
usucă rapid, lavabil, nu este toxic.
min.- 36 gr., max.- 40gr. (anul de
producere-2016-2017)

30192000-1

910.00Bucată1.11 Clei PVA Adeziv lichid PVA pentru
încleierea hârtiei, cartonului. Se
usucă rapid, lavabil, nu este toxic.
Pentru aplicare comodă ambalajul
este prevăzut cu picurător. Cantitate
- min.250, max. 300 gr.

30192000-1

50.00Bucată1.12 Coș de gunoi metal Coș de birou pentru deșeuri de
hîrtie, formă cilindrică, fabricat din
metal, culoare neagră. Dimensiune
D min.-29.5, max. 30х min.34.5,
max 38 cm. Carcasă perforat. vol.
min 11 max. 15 l

30192000-1

30.00Bucată1.13 Capsator 24/6-10;23/6-13 (mare) Capsator puternic, construcție din
plastic și metal de înaltă calitate.
Mâner cauciucat asigură o utilizare
confortabila. Are un compartiment
special pentru stocarea capselor.
Baza plastica a capsatorului nu
zgârie suprafața mesei și previne
alunecarea. capse nr.23/6.23/13.
Capacitate de capsare - min.100,
max. 120 coli

30192000-1

550.00Bucată1.14 Capsator 24/6 Are un compartiment special pentru
stocarea capselor. Baza plastica a
capsatorului nu zgârie suprafața
mesei și previne alunecarea. min.
30, max 35 coli  capse №24/6

30192000-1

8400.00Bucată1.15 Capse 24/6 Capse 24/6 pentru capsator.
Capsează pana la 30 coli de
hârtie(80g/mp) Ambalare - 1000
buc. în cutie de carton. Capsele sunt
fabricate din oțel, asigură rezistență
și siguranță la capsare.

30192000-1

220.00Bucată1.16 Capse 23/8 Capse 23/8-24/8 pentru capsator.
Capsează pana la 50 coli de
hârtie(80g/mp) Ambalare - 1000
buc. în cutie de carton. Capsele sunt
fabricate din oțel, asigură rezistență
și siguranță la capsare.

30192000-1

2150.00Bucată1.17 Capse 24/10 Capse 24/10 pentru capsator.
Capsează pana la 50-70 coli de
hârtie(80g/mp) Ambalare - 1000
buc. în cutie de carton. Capsele sunt
fabricate din oțel, asigură rezistență
și siguranță la capsare.

30192000-1

1150.00Bucată1.18 Capse 23/13 Capse 24/10 pentru capsator.
Capsează pana la 50-70 coli de
hârtie(80g/mp) Ambalare - 1000

30192000-1
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1150.00Bucată1.18 Capse 23/13 buc. în cutie de carton. Capsele sunt
fabricate din oțel, asigură rezistență
și siguranță la capsare.

30192000-1

1040.00Bucată1.19 Decapsator Decapsator utilizat pentru
decapsare capselor. De o calitate
excepționala poate îndepărta capsa
fără a distruge documentul capsat.
Este realizat in marea sa parte din
metal, având doar carcasa din
plastic. Se folosește pentru
îndepărtarea tuturor tipurilor de
capse, din metal tare

30192000-1

1600.00Bucată1.20 Clame 28 mm Clame realizate din metal nichelat,
inoxidabil, care nu lasă urmă pe
hârtie, nu-și pierde forma.
Dimensiunea 28 mm, 100 buc/cutie

30192000-1

1600.00Bucată1.21 Clame 50 mm Clame realizate din metal nichelat,
inoxidabil, care nu lasă urmă pe
hârtie, nu-și pierde forma, gofrate.
Dimensiunea 50 mm, 100 buc/cutie

30192000-1

2400.00Bucată1.22 Binder 19 mm Fabricat din oțel de înaltă calitate,
pentru diverse volume de hârtie.
Negru, 12 bucăți pe pachet.

30192000-1

2000.00Bucată1.23 Binder 32 mm Fabricat din oțel de înaltă calitate,
pentru diverse volume de hârtie.
Negru, 12 bucăți pe pachet.

30192000-1

1500.00Bucată1.24 Binder 51 mm Fabricat din oțel de înaltă calitate,
pentru diverse volume de hârtie.
Negru, 12 bucăți pe pachet.

30192000-1

1000.00Bucată1.25 File File transparente de format A4 cu
perforații ce oferă posibilitatea de a
păstra documentele fără perforare în
orice folder. Confecționate din
plastic cu grosimea de min. 40,
max. 60 mK. Ambalate a câte 100
de bucăți.

30192000-1

3400.00Bucată1.26 Bibliograf (segregator) Confecționat din carton color rigid,
plastifiat in exterior/interior cu folie
de polipropilena (PP) color. Muchie
metalica la baza. Mecanism metalic
nichelat pentru prinderea
documentelor.  Buzunar transparent
pentru eticheta interschimbabila
Format : A4.Lățime cotor : min. 70,
max. 80 mm. Ambalare : 10
buc/cutie.

30192000-1

1050.00Bucată1.27 Bibliograf (segregator) Confecționat din carton color rigid,
plastifiat in exterior/interior cu folie
de polipropilena (PP) color. Muchie
metalica la baza. Mecanism metalic
nichelat pentru prinderea
documentelor.  Buzunar transparent
pentru eticheta interschimbabila
Format : A4.Lățime cotor : min. 40,
max 60 mm. Ambalare : 10
buc/cutie.

30192000-1

170.00Bucată1.28 Riglă metal Riglă din metal pentru lucrări și
desen tehnic, din material
inoxidabil. Este durabilă și
rezistentă la deformări. Latura este
gradată în cm. Lungime - min. 30,
max 45 cm.

30192000-1

950.00Bucată1.29 Riglă lemn Riglă din lemn cu scară unilaterală.
Este durabilă și rezistentă la
deformări. Latura este gradată în
cm. Lungime - min. 30, max. 45

30192000-1
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950.00Bucată1.29 Riglă lemn cm.30192000-1
1000.00Bucată1.30 Bandă adezivă mare Banda adeziva transparentă pe baza

de polipropilenă. Adezivul acrilic
este rezistent la temperaturi scăzute.
Poate fi utilizată la birou și în
industrie. Dimensiuni - 45mm x
35m. Grosime - min.- 43, max 50
microni.

30192000-1

1100.00Bucată1.31 Bandă adezivă mică Banda adeziva transparentă pe baza
de polipropilenă. Adezivul acrilic
este rezistent la temperaturi scăzute.
Poate fi utilizată la birou și în
industrie. Dimensiuni - 12mm x
30m.Grosime - min.- 30, max 50
microni.

30192000-1

950.00Bucată1.32 Bandă adezivă mare(hârtie) Bandă adezivă suport hârtie. Banda
este ușor de îndepărtat după
utilizare și nu lasă urme de adeziv.
Dimensiuni bandă - 48 mm х 30 m.

30192000-1

275.00Bucată1.33 Perforator 30 foi Perforator de masa, distanța intre
cuțite - 80 mm Echipat cu rigla
metal/plastic. Diametrul exterior al
cuțitului - 5,5 mm. Găurește min
30- max. 40 de foi. Are un
container din plastic care ușor se
scoate, nu zgârie suprafața mesei.

30192000-1

105.00Bucată1.34 Perforator 50 foi Perforator realizat din metal cu
elemente din plastic  Capacitate de
perforare min.-50, max. 60 coli
distanta intre găuri 80 mm prevăzut
cu rigla de ghidaj si rezervor de
depozitare confeti

30192000-1

5000.00Bucată1.35 Hârtie p/u notițe Cub de hârtie albă pentru notițe,
mesaje importante. Dimensiuni:
90х90mm. Unitate de vânzare: 500
file.

30192000-1

5000.00Bucată1.36 Hârtie p/u notițe cu lipici Hârtie pentru notițe, prelucrata din
hârtie de calitate  înaltă. Prezenta
benzii cu adeziv permite folosirea
eficienta a notițelor si amplasarea
lor in poziție dorita. Bloc din hârtie
pentru notițe este ambalat in folie
termocontrolabilă, ce permite o
fixarea fiabila pe termen lung.
Unitate de vânzare: 200 file.

30192000-1

500.00Bucată1.37 Index de hârtie 50x12mm Index-uri din hârtie, în ambalaj,
culori neon, se folosesc pentru un
lucru confortabil documente.
Dimensiuni: 50x12 mm, ambalaj: 4
buc. x 100 file

30192000-1

600.00Bucată1.38 Baterii TIP AAA, Tensiune-1.5V;
capacitate  min. 1350, max. 1500
mAh; ambalare-blister 4 buc.

30192000-1

600.00Bucată1.39 Baterii TIP AA; Tensiune-1.5V; capacitate
min. 3000, max. 3500 mAh;
ambalare-blister 4 buc.

30192000-1

200.00Bucată1.40 Suport p/u pixuri Suport in forma cilindrica, cu
perforații de tip plasa. Fabricat din
metal de înalta calitate.

30192000-1

150.00Bucată1.41 Suport cub p/u hârtie Boxa din metal, pentru hârtie, tip
plasa, înălțime 10 cm. Element
ideal pentru organizarea eficienta a
blocurilor de hârtie pentru notițe.
Cu perforații de tip plasa. Fabricat
din metal de înalta calitate.

30192000-1
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900.00Bucată1.42 Foarfece Foarfeca pentru birou cu mâner de
cauciuc, lungime min. 21, max. 25
cm

30192000-1

18500.00Bucată1.43 Mapă cu șină (carton) Mapa din carton, cu șină din metal.
Fabricata din carton rigid de calitate
înaltă, densitatea min. 300, max.
350 gr/m2

30192000-1

5700.00Bucată1.44 Mapă cu șină (plastic) Dosar plastic cu șină din plastic
subțire si flexibil, format A4.
Coperta-fata confecționată din
plastic transparent mat (min. 120,
max. 130 mkm); Coperta-spate –
din plastic colorat mat
netransparenta (min. 140, max. 150
mkm).  Mapa prevăzuta cu 2
perforații pe latura mare. Cu șină
din metal şi.

30192000-1

9000.00Bucată1.45 Mapă  din carton cu legaturi Mapă cu legături, format A4, pentru
păstrarea ocumentelor fără
perforare. Fabricată din carton, cu
trei clape interioare. Pe copertă este
prevăzută liniatură de organizare
min. 300, max. 350 g/m2

30192000-1

11000.00Bucată1.46 Mine p/u pix ulei Mină ulei (rezervă)  pentru pix din
poz. 1, cu Capac silicon (albasteru-
9000, roşu-1000, negru-1000)

30192000-1

6000.00Bucată1.47 Mine p/u pix gel Mină  gel (rezervă) pentru pix din
poz. 2, cu Capac silicon (albasteru-
3000, roşu-1500, negru-1500)

30192000-1

210.00Bucată1.48 Calculator Calculator 16 cifre. Design simplu
și ușor de utilizat, butoane
confortabile din plastic.
Calculatorul oferă un funcțional
avansat, cum ar fi verificarea și
corectarea datelor incluse anterior,
posibilitatea calculării TVA, funcții
matematice, funcția opririi
automate, prezența a doua surse de
energie, cum ar fi celula solară și
baterie de 1.5 V.

30192000-1

450.00Bucată1.49 Pioneze colorate Pioneze colorate, rezistente, pentru
fixarea pe diferite suporturi.
Pionezele se livrează ambalate cate
100 bucăți într-o cutie de carton.

30192000-1

690.00Bucată1.50 Cuțit de birou Cuțit de papetărie, lungime 18 mm,
fabricata din plastic ne-transparent,
fixator de lame mecanic, ambalat in
ambalaj blister individual.

30192000-1

7000.00Bucată1.51 Registre 96 foi Registre cu 96 foi (offset alb 65
gr/m2)

30192000-1

7000.00Bucată1.52 Registre 48 foi Registre cu 48 foi (offset alb 65
gr/m2)

30192000-1

80.00Bucată1.53 Buretă p/u tablă Buretă pentru table uscate, cu banda
magnetica.

30192000-1

2100.00Bucată1.54 Mape cu folii Mapă fabricată din plastic neted,
grosimea - min. 600, max. 650
mkm, Cotorul mapei poate fi
completat manual. File lucioase
netede, 40 buc/mapă

30192000-1

150.00Bucată1.55 Suport Dispenser magnetic pentru agrafe.
Are container pentru păstrarea
clamelor. Material: plastic
transparent si netransparent. Are un
magnet pentru atragerea si reținerea
clamelor. volum minim 100 , max.
200 clame

30192000-1
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50.00Bucată1.56 Vopsea p/u ștampile Tuş pentru ştampila albasteru, pe
bază de apă cu glicerină pentru
suprafețele poroase

30192000-1

230.00Bucată1.57 Hârtie Copiativă(indigo) Hârtie indigo pentru scris de mana,
culoare albastră, culoare de o
intensitate foarte buna, format A4,
100 buc/set

30192000-1

410.00Bucată1.58 Ața (p/u a lega dosarele) Ata de cusut saci 100% poliester,
dublu lubrifiata, rezistenta mare la
rupere, calitate foarte buna, culoare
alba, finete 12/4, cusutul
documentelor contabile, cărți si alte
documente, con(rulou,mosor) min.
1, max. 2 kg

30192000-1

100.00Bucată1.59 Suport p/u documente Set de suporturi, orizontale, cu 3
compartimente, Cu perforații de tip
plasa. Fabricat din metal de înalta
calitate, ideal in calitate de element
pentru păstrarea documentelor
format A4

30192000-1

7.00Bucată1.60 Tabla Tablă de scris cu marker 90x120
cm. Tabla magnetica: solutia
moderna pentru prezentari in
birouri, sali de conferinte. Suprafata
magnetica permite atasarea cu
ajutorul magnetilor, dar si scrierea
cu ajutorul markerelor lavabile ce
pot fi sterse cu burete uscat. Cu
posibilitatea de a fi instalată pe
perete.

30192000-1

800.00Bucată1.61 Șervețele p/u monitor Șervețele umede antistatice pentru
curățare monitoare LCD / TFT,
laptop, televizoare, telefoane
mobile, camere video și alte
suprafețe din sticlă. Unitate de
vânzare - 100 buc. în tub, dispenser
din plastic.

30192000-1

3000.00Bucată1.62 Mapă (plastic) Mapă plastic 2 inele A4 -
polipropilenă -buzunar pe coperta
interioară -diametrul inelelor 30mm
-min. 700, max. 750 mcr

30192000-1

2000.00Bucată1.63 Mapă (plastic) Dosar pentru arhivarea temporara a
fisierelor sau colilor A4 cu ajutorul
unei sine metalice.

30192000-1

400.00Bucată1.64 Separator multicolor (set) Index din polipropilena pentru
detașarea documentelor cu cifre de
la 1 la 12. Destinat pentru
organizarea eficienta a
documentelor arhivate. Euro
perforarea. Cantitate: 12 coli.
Format: A4.

30192000-1

2400.00Bucată1.65 Peliculă p/u laminare Folii pentru laminat dimensiune:
A4, min. 150, max. 170 mk , cutie-
100 folii

30192000-1

5000.00Bucată1.66 Plicuri Plicuri autoadeziv fără fereastră ,
fișa lipitoare siliconic, offset C5
albă, Dimensiuni plic: 162 x 229
mm; Culoare: alb; Gramaj: 80 g/mp

30192000-1

170000.00Bucată1.67 Plicuri Plicuri autoadeziv fereastră dreapta,
fișa lipitoare siliconic, offset C5
albă, Dimensiuni plic: 162 x 229
mm; Culoare: alb; Gramaj: 80 g/mp

30192000-1

120000.00Bucată1.68 Plicuri Plicuri autoadeziv fără fereastră,
fișa lipitoare siliconic, offset C5
albă, Dimensiuni plic: 162 x 229
mm; Culoare: alb; Gramaj: 80 g/mp

30192000-1
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2.00Bucată1.69 Tablă Flipchard Caracteristici flipchart magnetic
70x100 cm, cu sistem de prindere
hartie, suprafața magnetică,
înăltime ajustabila prin reglarea a
celor 3 picioare - min. 160, max.
175 cm. Rama din aluminiu.
Flipchart-ul este prevazut cu tavita
pentru markere, pentru scriere pe
suprafață magnetică se utilizează
markere lavabile, iar pentru ștergere
burete uscat.

30192000-1

50.00Bucată1.70 Hîrtie flipchiard Rezerva hartie flipchart alba,
reciclata in proportie de 95%,
grosime min. 70, max. 90 gr/mp;
dimensiuni: 100 cm x 70 cm,
ambalaj- min. 50, max. 100 coli/top

30192000-1

300.00Bucată1.71 Rame Rama format A4, nivel inalt de
calitate. Material de baza - lemn.
Perfect pentru intretinerea
autorizatiilor, licentelor si
diplomelor. Dimensiuni- A4 ~
30x20

30192000-1

50.00Bucată1.72 Rame Rama format A3, nivel inalt de
calitate. Material de baza - lemn.
Perfect pentru intretinerea
autorizatiilor, licentelor si
diplomelor. Dimensiuni- A3 ~
40x30

30192000-1

1130.00Bucată1.73 Ascuțitoare Ascuțitoare de tip speciale cu
container din plastic transparent
pentru colectarea deseului lemnos,
lama din otel inoxidabil,

30192000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului  2017 la solicitarea autorității contractante.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Certificat de înregistrare copie autentificată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

2 Date despre participant Copie autentificată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

3 Extras copie autentificată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

4 Cerificat privind lipsa datoriilor la bugetul public
național

copie autentificată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

5 Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în invitaţia de
participare la concurs

Da

6 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

minim 2 ani de experiență Da

7 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

9 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

10 Licența Copia autentificată prin semnătura și ștampila
ofertantului

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: INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL
FINANŢELOR AL REPUBLICII  MOLDOVA

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9 et.II
Tel.: veaceslav.vrabie@fisc.md022823411 ,  Fax: 022823411 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: MELENCIUC ION, Șef Direcție achiziții publibce și gestionarea patrimoniului

Setul de documente poate fi primit la adresa: null.
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: 14.04.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9 et.IIpe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 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

14.04.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9 et.IIpe 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: TIMOTIN ANDRIAN


