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

nr. 17/02158 30.06.2017din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Achiziționarea materialelor și obiectelor de uz gospodăresc (58 instituții de învățămînt)
conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.BălțiObiectul 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
Nr.:  52  din  30.06.2017.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea materialelor  și  obiectelor  de  uz  gospodăresc  (58  instituții  de  învățămînt)  conform
necesităților  Direcției  Învățămînt,  Tineret  și  Sport  a  Primăriei  mun.Bălți"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

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 Materiale și obiecte de uz gospodăresc
1690.00Kilogram1.1 Clorură de var 100%24000000-4
169.00Bucată1.2 Detergent manual  pachet  450 g39831200-8

3204.00Bucată1.3 Detergent automat   pachet  900 g -1 kg39831200-8
555.00Bucată1.4 Detergent manual  pachet  1 kg39831200-8
913.00Bucată1.5 Soluție pentru curațarea sticlei 500 ml cu

atomizor
39831240-0

2810.00Bucată1.6 Lichid pentru veselă  500 ml (arome în
asortiment)

39831210-1

880.00Bucată1.7 Lichid pentru veselă 1 litri (arome în
asortiment)

39831210-1

5120.00Bucată1.8 Gel  pentru veselă 400 g (arome în asortiment)39831210-1
21.00Bucată1.9 Soluție pentru mobilă 500 ml39833000-0

127.00Bucată1.10 Soluţie pentru spălarea podelelor 5 litri39831200-8
207.00Bucată1.11 Soluţie de curaţat praf  500 g39832100-4

3949.00Bucată1.12 Înălbitor 1 litru24455000-8
1287.00Bucată1.13 Gel pentru curățat și dezinfectat WC 750 ml39831600-2

50.00Bucată1.14 Gel pentru curățat și dezinfectat WC 1 l39831600-2
76.00Bucată1.15 Gel pentru curățat lavuar 500 ml39831600-2

105.00Bucată1.16 Soluție granulată de curățat lavuar 1 litru39831600-2
127.00Bucată1.17 Soluție de curățat  WC 1000 ml39831600-2
250.00Bucată1.18 Săpun lichid 500 ml (arome în asortiment)33711900-6

1568.00Bucată1.19 Săpun lichid 1 litru (arome în asortiment)33711900-6
11.00Bucată1.20 Săpun lichid 5 litru (arome în asortiment)33711900-6

234.00Bucată1.21 Săpun de toaletă 100g33711900-6
1707.00Bucată1.22  Săpun gospodăresc natural,  72% buc./200g33711900-6
133.00Bucată1.23 Odorizant de interior  400 ml (arome în

asortiment)
39811100-1

2645.00Bucată1.24 Burete pentru veselă 5 buc./cutie39224320-7
1090.00Bucată1.25 Sponj metalic pentru veselă39224320-7
227.00Bucată1.26 Prosop de hîrtie 2 buc./cutie (3 straturi)33763000-6
50.00Bucată1.27 Lavete universale (pentru praf), 5 buc./cutie39000000-2
11.00Bucată1.28 Lavete universale (pentru bucătărie), 10

buc./cutie
39000000-2

661.00Bucată1.29 Lavete universale absorbante(pentru
bucătărie), 3 buc./cutie

39000000-2

5.00Bucată1.30 Dozator metalic pentru  săpun lichid (Дозатор
для жидкого мыла, металический)

39000000-2

772.00Bucată1.31 Hîrtie igienică (rolă 63 m)33761000-2
390.00Bucată1.32 Pungi pentru gunoi (30 pachete/30 l) ПВД —

30-100 мкм
18934000-5
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măsura

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

130.00Bucată1.33 Pungi pentru gunoi (30 pachete/60 l) ПВД —
30-100 мкм

18934000-5

199.00Bucată1.34 Pungi pentru gunoi (50 pachete) ПВД — 30-
100 мкм

18934000-5

326.00Pereche1.35 Mănuşi elastice (mărimea S,L,M)18141000-9
207.00Pereche1.36 Mănuşi pentru lucrător18141000-9
30.00Pereche1.37 Mănuși de sudură din cauciuc18141000-9
10.00Bucată1.38 Scurtă de iarnă, vătuită pentru lucrători

(Фуфайка) mărimea 60
18222000-1

18.00Pereche1.39 Cizme pentru lucrător de cauciuc mărimea 4518812200-6
2.00Pereche1.40 Cizme pentru lucrător de cauciuc mărimea 4718812200-6
4.00Pereche1.41 Ochelari de protecție pentru constructii33735100-2

33.00Bucată1.42 Mătură de grădină39224100-9
49.00Bucată1.43 Mătură de grădină din silicon, cu mîner lung39224100-9

578.00Bucată1.44 Mătură din mălai39224100-9
34.00Bucată1.45 Făraș plastic39224350-6
21.00Bucată1.46 Făraș metalic39224350-6
19.00Bucată1.47 Făraș plastic cu coadă lungă39224350-6
25.00Bucată1.48 Teu în set cu găleata (volumul găleţii 15 litri),

cu storcator
39224000-8

35.00Bucată1.49 Teu de lemn (швабра)39224000-8
226.00Bucată1.50 Piston (вантуз)39224310-4
39.00Bucată1.51 Perie din plastic pentru WC cu suport (ёрш

для туалета с подставкой, пластмассовый)
39224310-4

10.00Bucată1.52 Unealta din plastic și fire pvc folosită la
curățarea diferitelor suprafețe (Perie
universală)

39000000-2

10.00Bucată1.53 Perie pentru spălarea geamului cu buretă și
cauciuc, cu mîner lung

39000000-2

10.00Bucată1.54 Perii pentru spălarea pereților39000000-2
60.00Bucată1.55 Coș de gunoi din plastic, fără capac (urnă)39224330-0
2.00Bucată1.56 Tomberon pentru gunoi din plastic standard

Euro 1,1 м3
39000000-2

19.00Bucată1.57 Căldare emailată 10 litri, cu capac39224330-0
49.00Bucată1.58 Căldare zinc 10 litri39224330-0
54.00Bucată1.59 Căldare plastic 10 litri, fără capac39224330-0
4.00Bucată1.60 Lighean plastic 18 litri39000000-2
1.00Bucată1.61 Cratiță din aluminiu 30 litri39000000-2
3.00Bucată1.62 Cratiță Inox cu capac Vol. 26l39000000-2
3.00Bucată1.63 Cratiță Inox cu capac Vol. 15l39000000-2
3.00Bucată1.64 Cratiță Inox cu capac Vol. 10l39000000-2
3.00Bucată1.65 Cratiță Inox cu capac Vol. 4l39000000-2
2.00Bucată1.66 Tigaie Inox Ø 2839000000-2
2.00Bucată1.67 Lopată pentru zăpadă din lemn, cu mîner44511120-2

11.00Bucată1.68 Lopată din metal, cu mîner din lemn44511120-2
2.00Bucată1.69 Hîrleţ din metal, cu mîner din lemn44511110-9

52.00Bucată1.70 Greblă din metal, cu mîner din lemn44511340-0
9.00Bucată1.71 Topor cu mîner44511400-9

34.00Bucată1.72 Coadă de lopată (черенки для лопат)39000000-2
35.00Bucată1.73 Rulou 50 mm39224210-3
30.00Bucată1.74 Rulou 100 mm39224210-3
6.00Bucată1.75 Rulou 180 mm39224210-3
4.00Bucată1.76 Rulou 250 mm39224210-3

43.00Bucată1.77 Pensulă moale lată și plată 50 mm (кисть
флейцевая)

39224210-3

60.00Bucată1.78 Pensulă de vopsit №539224210-3
90.00Bucată1.79 Pensulă de vopsit №639224210-3
47.00Bucată1.80 Pensulă de vopsit 5*4 cm39224210-3
62.00Bucată1.81 Pensulă de vopsit 5*8 cm39224210-3
19.00Bucată1.82 Pensule de vopsit 3*12 cm39224210-3
32.00Bucată1.83 Pensule de vopsit 6 cm39224210-3
90.00Bucată1.84 Pensule de vopsit 10 cm39224210-3
20.00Bucată1.85 Pensulă pentru spoire (văruire) 140*4039224210-3
57.00Bucată1.86 Pensulă pentru spoire (văruire) 150*5039224210-3
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

35.00Bucată1.87 Pensulă pentru spoire (văruire) 170*7039224210-3
2.00Bucată1.88 Pulverizator electric pentru vopsea 280 W,

600-1000 ml
39000000-2

100.00Bucată1.89 Bec cu lumină incandescentă 75 vt31500000-1
40.00Bucată1.90 Bec cu lumină incandescentă 60 vt31500000-1
20.00Bucată1.91 Bec cu lumină incandescentă 100 vt31500000-1

250.00Bucată1.92 Bec B-25 75W31519100-8
170.00Bucată1.93 Bec electric LB-20 T931519100-8
805.00Bucată1.94 Bec electric LB-40 T931519100-8
110.00Bucată1.95 Bec electric cu neon 18 W31500000-1
55.00Bucată1.96 Bec electric cu neon 40 W31500000-1
20.00Bucată1.97 Bec electric cu neon 60 W31500000-1
50.00Bucată1.98 Bec electric econom 13 W31500000-1
30.00Bucată1.99 Bec electric econom 18-20W patron normal31500000-1
70.00Bucată1.100 Bec electric econom 20W31500000-1

220.00Bucată1.101 Bec electric 60W31519100-8
2785.00Bucată1.102 Bec electric 75W31519100-8
1630.00Bucată1.103 Bec electric 100W31519100-8
100.00Bucată1.104 Bec 20 W (дневного освещения)31519100-8

3.00Bucată1.105 Bec electric fără DRL 250 W31519100-8
10.00Bucată1.106 Bec electric fluor 32 W31519100-8
40.00Bucată1.107 Starter 110wt31532500-9
90.00Bucată1.108 Starter  220 wt31532500-9

265.00Bucată1.109 Priză internă euro 16 A 250 V (culoare – albă,
neagră)

31224100-3

170.00Bucată1.110 Priză exterior euro 16 A 250 V (culoare – albă,
neagră)

31224100-3

150.00Bucată1.111 Întrerupător intern euro 16 A 250 V, mono,
(culoare – albă, neagră)

31214100-0

40.00Bucată1.112 Întrerupător exterior euro 16 A 250 V, mono,
(culoare – albă, neagră)

31214100-0

210.00Bucată1.113 Întrerupător automat C VA47-63 32 A 1P,
mono, (culoare – albă, neagră)

31214100-0

10.00Bucată1.114 Întrerupător automat C VA47-63 16 A
1P,mono, (culoare – albă, neagră)

31214100-0

50.00Bucată1.115 Corpuri de iluminat cu 2 tuburi LPO 03 2*36
002 M (светильники дневного света
стартерные)

31521320-3

30.00Bucată1.116 Corpuri de iluminat cu 4 tuburi (светильники
дневного света стартерные)

31521320-3

15.00Bucată1.117 Lampe electrice pentru tavan armstrong
(Светильники квадратные под потолок
Армстронг на 4 лампы, внутренние)

31521320-3

300.00Bucată1.118 Luminar electric LD-40
электросветильники LD-40

31521320-3

100.00Bucată1.119 Luminar electric LD-20
электросветильники LD-20

31521320-3

430.00Bucată1.120 Bec luminiscent 40Watt (Люминесцентные
лампы 40 ватт)

31500000-1

160.00Bucată1.121 Bec luminiscent 20Watt (Люминесцентные
лампы 20 ватт)

31500000-1

5.00Bucată1.122 Lampă de masă - tipul becului alungit, forma
plafonului dreptunghiulară, puterea 11W

39000000-2

15.00Bucată1.123 Projector led 16 W31521320-3
400.00Metru1.124 Cablu electric PVS 3*2,531321600-8
350.00Metru1.125 Cablu electric PVS 3*1,531321600-8
10.00Bucată1.126 Cablu prelungitor 15 m cu 3 celule

(удлинитель 15 м на 3 ячейки)
31224000-2

2.00Bucată1.127 Mașină de găurit cu percuție 500W, mandrina
automată, beton -10-13mm, lemn-20-25mm,
oțel-8-13mm (дрель)

43800000-1

1.00Bucată1.128 Mașină de tuns  iarbă (газонокосилка)43811000-1
4.00Bucată1.129 Mașină șlefuit de bază 280W, 125-150mm

(болгарка)
43811000-1

1.00Bucată1.130 Generator de gaz, din acetilenă39000000-2
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2.00Bucată1.131 Ferestrău pentru metal (ножовка по металлу)31000000-6
3.00Bucată1.132 Ferestrău pentru lemn (ножовка по дереву)31000000-6
1.00Bucată1.133 Ferestrău de traforaj (лобзик) adîncimea max.

de taiere – 18mm, adîncimea șantului - 250mm
31000000-6

11.00Bucată1.134 Manometru de presiune 10A39000000-2
11.00Bucată1.135 Manometru  de presiune 16A39000000-2
4.00Bucată1.136 Multimetru (aparat de măsură)39000000-2
4.00Bucată1.137 Clește cu tăiș lateral44512200-4
1.00Bucată1.138 Clește izolate44512200-4
7.00Bucată1.139 Clește (плоскогубцы)44512200-4
1.00Bucată1.140 Ciocan cu mîner 300g44512300-5
2.00Bucată1.141 Ciocan cu mîner 400g44512300-5
1.00Bucată1.142 Ciocan cu mîner 1000g44512300-5
1.00Set1.143 Set de capete № 8-24 (набор головок №8-24)44510000-8
4.00Set1.144 Set de chei №6-1239000000-2
1.00Set1.145 Set de chei hexaedrice (набор ключей

шестигранники)
39000000-2

6.00Bucată1.146 Şurubelniţă simplă44512000-2
46.00Bucată1.147 Şurubelniţă figurată44512000-2
6.00Bucată1.148 Diamant pentru tăierea sticlei (стеклорез)44512000-2
1.00Bucată1.149 Nivel de construcție (уровень строительный)39000000-2
1.00Bucată1.150 Nivel de construcție laser (уровень

строительный лазерный)
39000000-2

45.00Kilogram1.151 Garnitură de etanșare (набивка сальниковая)39000000-2
60.00Bucată1.152 Lenta de fum ( фумка)39000000-2
1.00Kilogram1.153  Fibră de in (льноволокно)39000000-2

55.00Metru pătrat1.154 Covor cafeniu deschis lățimea 2 m.( Ковровая
дорожка светло-коричневая ширина 2 м)

39000000-2

33.00Bucată1.155 Covor dielectric 70*70
(Коврик диэлектрический 70*70)

39000000-2

23.00Bucată1.156 Perie de metal (щетка по металлу)39000000-2
25.00Metru1.157 Hîrtie de șmirghel nr.0 de 10cm (Наждачная

бумага нулевка 10 см)
14522300-9

1.00Bucată1.158 Fierăstrău pentru tăierea metalului (flex)39000000-2
1.00Bucată1.159 Fierăstrău pentru lemn 450 mm39000000-2
5.00Bucată1.160 Ferestrău circular (дисковая пила диаметром

200 мм (посадочный диаметр 32 мм) шаг
зубьев 15)

39000000-2

3.00Bucată1.161 Ferestrău circular  (дисковая пила диаметром
200 мм (посадочный диаметр 32 мм) шаг
зубьев 15, с твердосплавнной напайкой)

39000000-2

220.00Bucată1.162 Electrozi 3 mm  (in cutie)31711140-6
5.00Kilogram1.163 Electrozi 3 mm31711140-6

105.00Bucată1.164 Pînză de ferăstrău (ножовочное полотно)39000000-2
25.00Bucată1.165 Spatulă 100mm44000000-0
15.00Bucată1.166 Spatulă 200mm44000000-0
4.00Bucată1.167 Ruletă metrică 5 m39000000-2
1.00Bucată1.168 Ruletă metrică 10 m39000000-2

113.00Bucată1.169 Bandă izolatoare 50-100 mm (Изолента)39000000-2
100.00Bucată1.170 Bandă de marcat locații39000000-2
50.00Metru1.171 Cablu electric 3*2,5 mm31321600-8

330.00Metru1.172 Cablu izolat VVG 3*2,5 mm cupru31321600-8
170.00Bucată1.173 Disc pentru mașină de șlefuit de bază 125mm

(диск для болгарки 125 мм)
39000000-2

10.00Bucată1.174 Disc pentru mașină de șlefuit de bază 180mm
(диск для болгарки по металу  180 мм)

39000000-2

10.00Bucată1.175 Disc pentru mașină de șlefuit de bază 230mm
(диск для болгарки 230 мм)

39000000-2

10.00Bucată1.176 Disc pentru mașină de șlefuit de bază pentru
lemn 125mm  (диск для болгарки по дереву
125 мм)

39000000-2

1.00Bucată1.177 Roabă (тачка), disc cu șină  fără
balon(cauciuc) (не надувное), grosimea
peretelui 3 mm

39000000-2
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2.00Bucată1.178 Perforator 1500W31000000-6
2.00Bucată1.179 Cheie de gaz N244510000-8
2.00Bucată1.180 Cheie de gaz N344510000-8
1.00Bucată1.181 Cheie de gaz N444510000-8

160.00Bucată1.182 Miez de lacată, 5 chei (сердцевина для замка)44521000-8
63.00Bucată1.183 Lacăt cu broască interioară cu 5 chei (врезной

замок с  сердцевиной 5 ключей)
44521000-8

93.00Bucată1.184 Lacăt suspendat 63 mm (замок навесной)44521210-3
2.00Bucată1.185 Scară  din metal, cu 3 trepte44423230-2
4.00Bucată1.186 Scară  industrială 3-10m (промышленная

лестница 3м-10м)
44423230-2

9.00Bucată1.187 Furtun  Ø 51 mm ( шланг
противопожарный)

39000000-2

50.00Bucată1.188 Furtun de oxigen Ø 9-50 m39000000-2
9.00Bucată1.189 Con Ø 51 mm ( наконечник к шлангу)39000000-2
5.00Bucată1.190 Ceainic electric 1,7 litri39000000-2
2.00Bucată1.191 Telefon cu fir (apelare ton, volum sonor -3

trepte)
32236000-6

3.00Bucată1.192 Telefon radio -  textul de afișare a
receptorului-rusificat

32236000-6

1.00Bucată1.193 Telefon -comunicator32236000-6
15.00Bucată1.194 Ventilator termic39000000-2
23.00Bucată1.195 Cuvă din fontă (ванна чугунная)  1,7*0,7539000000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 10 zile după înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat, la comandă;
Transportarea, livrarea bunurilor în 58 instituții de învățămînt  - din contul cîștigătorului
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 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.4)

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Da

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

copii certificate de conformitate/inofensivitate/avizuri
sanitare etc.; la cerere de prezentat mostre pentru
testare de la operatorul desemnat cîștigător în decurs de
3 zile dîn momentul luării deciziei (nota este valabilă
pentru toate pozițiile  învitației  de participare).

Da

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 Declarație pe proprie răspundere conform Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Formularului (F 3.5)

9 Oferta Original, inclusiv specificația tehnică și specificația de
preț

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3)

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 Garanția pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului
F3.2

Da

16 Garanția de bună execuție pentru operatorii economici determinați cîștigători (la
semnarea contractului)

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: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Tel.: serviciulachizitiipublice@mail.ru023154623 ,  Fax: 023154623 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ŢARANU ANA, Inspector de specialitate al SAP

Setul de documente poate  fi  primit  la  adresa:  RM,   mun.Bălţi,   piața  Independenţei,1,   Primăria,    biroul  250,  et.II  sau
http://balti.md/anunturi-2/.

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: 14.07.2017 10:00
RM,  mun.Bălţi,  piața Independenţei,1,  Primăria,   biroul 250, 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

14.07.2017 10:00la:
RM,  mun.Bălţi,  piața Independenţei,1,  Primăria,   biroul 311, et.IIIpe 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.
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Conducătorul grupului de lucru: BABII LEONID


