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

nr. 17/03000 25.08.2017din

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

Achiziționarea mobilei (set de bănci școlare cu scaune, masă, dulap) 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.:  68  din  25.08.2017.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea mobilei (set de bănci școlare cu scaune, masă, dulap) 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 Mobilă
15.00Set1.1 Set  de bancă şcolară cu două scaune (ciclul

primar)
Bancă şcolară (ciclul primar) DSP –
15 buc.
Înălţimea – 65 cm
Lungimea faţa de masă – 120 cm
(standart)
Lăţimea faţa de masă – 50 cm
Cîrlig
Culoarea – lemnului (cafeniu
dischis)
Scaun şcolar  (ciclul  primar) DSP -
30 buc.
Înălţimea -65 cm
Înălţimea pînă la scaun – 43 cm
Înălţimea spetezei – 15 cm
Lăţimea spetezei – 35 cm
Cadru tub metalic 20*20 cm
Lăţimea -35 cm
Culoarea – lemnului cafeniu dischis

39113600-3

15.00Set1.2 Set  de bancă şcolară cu două scaune Bancă şcolară cu raft DSP – 15 buc.
Înălţimea – 75 cm
Lungimea faţa de masă -120 cm
(standart)
Lăţimea faţa de masă – 50 cm
Dimensiuni raft – 120 cm x20 cm
Culoarea – lemnului cafeniu
deschis

Scaun şcolar DSP – 30 buc.
Înălţimea -75 cm
Înălţimea pînă la scaun – 47 cm
Cadru tub metalic 20 mm*20 mm
Înălţimea spetezei – 15 cm
Lăţimea spetezei – 40 cm
Lăţimea - 40 cm
Culoarea – lemnului cafeniu
deschis

39113600-3

1.00Bucată1.3 Catedră (трибуна для выступления
преподователя)

Dimensiuni (LxLxÎ):
750x600x1300

39000000-2

75.00Set1.4 Set dublu ( bancă 2 pers. + 2 scaune) cu  Scaun39113600-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

75.00Set1.4 înălțime ajostabilă: Dimensiuni –L -360mm, I –
360mm, H –ajustabilă la 5 înălțimi
440/420/400/360/340 mm,
Structura- profil din oțel elicoidal
(țeavă cu profil pătrat nu se
acceptă), sudură argonică, vopsit în
cîmp electrocasnic.
Tălpi- material plastic fixate rigid,
speciale pentru protecția pardoselii
Spatar și șezut din melaminat
stratificat pentru  utilizarea
intensivă, cu colțuri rotungite,
ergonomic (incovoiate cu formele
corpului)
Banca
Dimensiuni – L -1100 mm, I -
500mm, H-ajustabilă la 5 înălțimi
760/730/700/670/640 mm,
Structura- profil din oțel elicoidal
(țeavă cu profil pătrat nu se
acceptă), sudură argonică, vopsit în
cimp electrocasnic,
Tălpi- material plastic fixate rigid,
speciale pentru protecția pardoselii
Poliță/sertar – cutie metalică
Suprafața blat – melaminat
stratificat pentru utilizarea
intensivă, cu colturi rotungite
Suprafata front metalică
 Culori pentru suprafete
melaminate- gri
Culoarea structurii metalice - gri

39113600-3

1.00Bucată1.5 Dulap Cabinet/Cancelarie Dimensiuni – L-1210mm, I-
400mm, H-1800mm,
Material- PAL melaminat
Culoarea- fag

39122100-4

45.00Set1.6 Set  de bancă şcolară cu două scaune Bancă şcolară cu raft DSP – 45 buc.
Înălţimea – 75 cm
Lungimea faţa de masă -120 cm
(standart)
Lăţimea faţa de masă – 50 cm
Dimensiuni raft – 120 cm x20 cm
Culoarea – lemnului cafeniu dischis
Scaun şcolar DSP – 90 buc.
Înălţimea -75 cm
Înălţimea pînă la scaun – 47 cm
Cadru tub metalic 20 mm*20 mm
Înălţimea spetezei – 15 cm
Lăţimea spetezei – 40 cm
Lăţimea - 40 cm
Culoarea – lemnului cafeniu dischis

39113600-3

40.00Bucată1.7 Scaune  ISO C-11 Înălţimea - 82 сm
Lăţimea - 55 сm
Adîncimea -  43 сm
Înălţimea pînă la scaun - 47 сm
Cadru – tub metalic 1,2 mm
Greutatea -  6,65 kg
Ţesătura  seria "B"

39112000-0

10.00Bucată1.8 Masă de birou cu sertar Înălțimea – 76 cm
Lungime de blat – 100 cm
Lățime de blat – 60 cm

39121200-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată1.9 Masă pentru profesori cu 2 sertare (DSP) Înălţimea – 75 cm
Lungimea faţa mesei -190 cm
Lăţimea sprijinului mesei – 60 cm
Picioruşe metalice – diametru –
3cm
Înălţimea pînă la sertar -28 cm
Dimensiuni sertar :
Lungimea 40 cm, lăţimea -60 cm

39121200-8

35.00Bucată1.10 Bancă şcolară (ciclul primar) DSP Înălţimea – 70 cm
Lungimea faţa de masă -120
(standart)
Lăţimea faţa de masă – 50 cm
Cîrlig
Culoarea – lemnului, (cafeniu
dischis)

39113600-3

70.00Bucată1.11 Scaun şcolar  (ciclul  primar) DSP Înălţimea -70 cm
Înălţimea pînă la scaun – 48 cm
Înălţimea spetezei – 15 cm
Lăţimea spetezei – 35 cm
Cadru tub metalic 20*20 cm
Lăţimea -35 cm
Culoarea – lemnului, (cafeniu
dischis)

39112000-0

35.00Bucată1.12 Bancă şcolară cu raft DSP Înălţimea – 75 cm
Lungimea faţa de masă -120 cm
(standart)
Lăţimea faţa de masă – 50 cm
Dimensiuni raft – 120 cm x20 cm
Culoarea – lemnului, (cafeniu
dischis)

39113600-3

70.00Bucată1.13 Scaun şcolar DSP Înălţimea -75 cm
Înălţimea pînă la scaun – 47 cm
Cadru tub metalic 20 mm*20 mm
Înălţimea spetezei – 15 cm
Lăţimea spetezei – 40 cm
Lăţimea -40 cm
Culoarea – lemnului, (cafeniu
dischis)

39112000-0

20.00Bucată1.14 Rafturi metalice pentru bibliotecă (сборные) Mterial : metal
Înălţimea, mm 2300
Lăţimea,  mm: 1200
(Глубина двухсторонних
библиотечных стеллажей mm
460)

39000000-2

7.00Bucată1.15 Dulap pentru cărţi cu 2 secţii DSP Înălţimea – 180 cm
Lăţimea -80 cm
Adîncimea -36 cm
Secţia de jos cu 2 uşi cu 2 rafturi
Culoarea – lemnului, (cafeniu
deschis)

39122100-4

1.00Bucată1.16 Mobilier de oficiu (секционные шкафы (5 полки),
соты) culoarea lemnului
Înălţimea : 200cm  Lăţimea: 50 cm
Adîncimea: 35 cm

39122100-4

5.00Bucată1.17 Mobilier de oficiu (секционные шкафы (5 полки),
двойные соты)
culoarea lemnului
Înălţimea : 200cm  Lăţimea: 100

39122100-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată1.17 Mobilier de oficiu cm  Adîncimea: 35 cm39122100-4

5.00Bucată1.18 Garderob cu 2 uşi (dulap p/u îmbrăcăminte)
DSP

Înălţimea – 180 cm
Lăţimea -80 cm
Adîncimea -50 cm
Culoarea – lemnului, (cafeniu
deschis)

39122100-4

3.00Bucată1.19 Safeu pentru oficiu Dimensiuni:
Înălțime - 115 cm
Lățime - 40 cm
Adâncime - 35 cm
Greutate: 45 kg

39000000-2

2.00Bucată1.20 Dulap cupe Caracteristici: Dulap. Utilizați
sistemul de suspensie superior uși
Hettich fără profil metalic.
Material si accesorii: 16mm PAL
Recomandat pentru producția de
mobilier de birou.
Cant ABS (plastic), caracterizată
prin rezistență ridicată la uzură.
Germană accesorii pentru mobila
HETTICH. Mânere din plastic
Mobilier Mortice. Capac. Cabinetul
setat la "lagăre axiale" pentru a
proteja produsul de la expunerea la
apă și de a proteja podeaua de
zgârieturi.
Culoare standard: fag lumină
Dimensiuni:
Lungimea-180 cm
Lățimea-60 cm
Înălțimea – 220 cm

39122100-4

5.00Bucată1.21 Dulap Caracteristici: documente Cabinet.
Toate rafturile din dulapuri și
rafturi pentru documente destinate
înălțimii unui registrator dosar
standard.
Material şi accesorii: 16mm PAL
Pfleiderer NOVO E1 standard:
Recomandat pentru producția de
mobilier de birou.
Cant ABS (plastic), caracterizată
prin rezistență ridicată la uzură.
Germană accesorii pentru mobila
HETTICH. Mânere de mobilă crom
semicirculare. 25mm picioare
reglabile pentru a compensa pentru
podele inegale.
Culoare standard: fag lumină
Dimensiuni:
Lungimea-100 cm
Lățimea-40 cm
Înălțimea – 220 cm

39122100-4

2.00Bucată1.22 Dulap Caracteristici:
Material si accesorii: 16mm PAL
Pfleiderer NOVO E1 standard:
Recomandat pentru producția de
mobilier de birou.
Cant ABS (plastic), caracterizată
prin rezistență ridicată la uzură.
Germană accesorii pentru mobila
HETTICH. Mânere de mobilă crom

39122100-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată1.22 Dulap semicirculare. 25mm picioare
reglabile pentru a compensa pentru
podelele inegale.
Culoare standard: fag lumină
Dimensiuni:
Lungimea-100 cm
Lățimea-40 cm
Înălțimea – 220 cm

39122100-4

1.00Bucată1.23 Dulap Caracteristici: Dulap.
Material si accesorii: 16mm PAL
Pfleiderer NOVO E1 standard:
Recomandat pentru producția de
mobilier de birou.
Cant ABS (plastic), caracterizată
prin rezistență ridicată la uzură.
Germană accesorii pentru mobila
HETTICH. Mănere de mobilă crom
semicirculare. 25mm picioare
reglabile pentru a compensa pentru
podelele inegale.
Culoare standard: fag lumină
Dimensiuni:
Lungimea-100 cm
Lățimea-40 cm
Înălțimea – 220 cm

39122100-4

12.00Set1.24 Set  de bancă şcolară cu două scaune Bancă şcolară cu raft DSP – 12 buc.
Înălţimea – 75 cm
Lungimea faţa de masă -120 cm
(standart)
Lăţimea faţa de masă – 50 cm
Dimensiuni raft – 120 cm x20 cm
Culoarea – lemnului cafeniu dischis
Scaun şcolar DSP – 24 buc.
Înălţimea -75 cm
Înălţimea pînă la scaun – 47 cm
Cadru tub metalic 20 mm*20 mm
Înălţimea spetezei – 15 cm
Lăţimea spetezei – 40 cm
Lăţimea - 40 cm
Culoarea – lemnului cafeniu dischis

39113600-3

2.00Bucată1.25 Canapea Carcas de metal
Paralon 20 mm.
Material – imitaţie de piele
GHERA  sau ZEVS
Culoare bordo
Dimensiuni: 1600*500*900

39113200-9

2.00Bucată1.26 Masă pentru calculator Mese calculator cu casetiere, cu
yala și suporturi specifice;
Caracteristici: PAL melaminat
18mm; protecție cant 2 - 0.4mm;
ușa cu yala; polița pentru tastură
culisabilă; Dimensiuni:
1400*600*750

39134100-1

2.00Bucată1.27 Mobilier de birou cu dulap şi rafturi DSP Egger 18, ABS 0,5
 Mînere metal – 128 mm
Dimensiuni: 3000*1400*400

39130000-2

12.00Bucată1.28 Masă în formă de trapez cu picioare reglatoare
h 20mm.

DSP Egger18,
Birou ABS 2,0, ABS 0,5
Dimensiuni: 1200*600*750

39121200-8

4.00Bucată1.29 Fotoliu-puf (груша-пуф) Material – imitaţie de piele culoare39113100-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată1.29 Fotoliu-puf (груша-пуф) bordo GHERA sau ZEVS39113100-8
10.00Bucată1.30 Masă de birou cu perete separator pe dreapta Caracteristic principale

Forma –dreptunghiulară
Material carcas –metal, acoperit cu
vopsea polimerică
Carcasa demontabilă – 40x25 mm,
Material tabliera –PAL melaminat
Culoarea carcasă/ tabliera
–gri/stejar deschis
Dimensiuni (LxAxI) -  90x60x75
cm

39121200-8

10.00Bucată1.31 Masa de birou Caracteristici principale
Forma – trapez
Material carcasa-metal, acoperit cu
vopsea polimerică
Carcasa demontabila – 40x25mm
Material tabliera –PAL melaminat
Culoarea carcasă/tabliera –gri/stejar
deschis
Dimensiuni (LxAxI) -130x60x75
cm

39121200-8

30.00Bucată1.32 Scaune cu carcasa metalica, vopsit in culoarea
neagra cu vopsea pudra

Caracteristici  tehnice Tip scaun
pentru vizitatori
Adincimea-60 cm
Latimea – 54 cm
Inaltimea – 82cm
Material/culoarea carcasa-
metal/negru
Material tapițeriei- tesatura
Cagliari Prezenta cotiere-nu
Diverse – tapițerie moale spatar si
scaunului Stofa Cagliari- tapitarie
formata 100% din fibre sintetice

39112000-0

1.00Bucată1.33 Stelaj Caracteristici:
Tip-stelaj
Material- PAL melaminat
Variante culori-gri/stejar deschis
Numar rafturi-5
Dimensiuni
 lungimea-800 mm
Latimea-400 mm
Inaltimea-2000mm

39122100-4

1.00Bucată1.34 Dulap Carateristici generale:
Tip-dulap dublu
Material-PAL melaminat
Variante culori-gri/stejar deschis
Numar rafturi -1
Dimensiuni
800 mmx2100x400mm

39122100-4

2.00Bucată1.35 Masa de scris Caracteristici:
Tip –masa de scris
Material-PAL melaminat
Variante culori-gri/stejar deschis
Numar sertare -1
Dimensiuni
 lungimea-1250 mm
Latimea-700 mm
Inaltimea-750mm

39121200-8

4.00Bucată1.36 Fotoliu Caracteristici generale:
Speteaza inalta din tesatura și

39113100-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată1.36 Fotoliu rezematori pentru brate PP, gaslift
BIFMA 10 baza 640 mm Nylon
Star, roți PU.
Material: tesatura
 Culoare: negru

39113100-8

2.00Bucată1.37 Dulap –stelaj cu sticla Caracteristici generale:
Tip –dulap stelaj
Material- PAL melaminat
Variante culori –gri/stejar deschis
Numar rafturi-2
Dimensiuni
 lungimea-800 mm
Latimea-400 mm
Inaltimea-1500mm

39122100-4

30.00Bucată1.38 Paturi pentru copii în 3 nivele cu poliță Caracteristici generale:
Material- PAL  melaminat 16mm
Dimensiuni – 1552x682
(2522)x950 mm

39143116-2

18.00Bucată1.39 Dulap /copii  (pentru haine cu 4 secții și bancă) Material- PAL  melaminat 16mm
Dimensiuni – 1240x350x1560 mm

39122100-4

9.00Bucată1.40 Masă pentru copii în 3 secții Picior cadru metalic, reglabil în 3
nivele
Material- PAL  melaminat 16mm
Dimensiuni – 1100x1659x460-580
mm

39121200-8

75.00Bucată1.41 Scaun pentru copii( T-образный) Placaj locuit, curbat 8 mm
Picior metallic rotund reglabil în 3
nivele
Dimensiuni – 310x322x560-620
mm

39112000-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 10 zile după înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat.
Transportarea, livrarea, instalarea, montarea bunurilor în 10 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

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

Nu se cere 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

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

activitate conform Formularului (se va indica)
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

Da

9 Oferta Original 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

17 Specificația tehnică (F4.1) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

18 Specificații de preț (F4.2) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

19 Certificat de conformitate (pentru bunurile care se
certifică) sau alt certificat echivalent ce confirmă
calitatea bunurilor oferite

eliberat de Organismul Național de Verificare a
conformității produselor, copia originalului confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

20 Certificat de garanție pentru bunuri - minim 2 ani original confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

21 Livrarea, transportarea, instalarea, montarea bunurilor
se va face din contul operatorului economic cîștigător

se va face din contul agentului economic cîștigător la
adresele indicate în caietul de sarcini - Scrisoare de
confirmare cu aplicarea ștampilei umede și semnatura
participantului

Da

22 Notă Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se
prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în
documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele
transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice.

Da

23 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

24 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,
contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

25 Lista fondatorilor operatorului economic copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de
Stat confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

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 Serviciului Achiziții Publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: RM,  mun.Bălţi,  piața Independenţei,1,  Primăria,   biroul 250, et.II sau http://balti.
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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: 15.09.2017 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

15.09.2017 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.

Conducătorul grupului de lucru: BABII LEONID


