ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea
ofertelor de prețuri
[Formatul documentului nu va fi modificat]
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea autorităţii contractante: Consiliul raional Orhei
IDNO: 1007601005523
Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț fără publicare
Obiectul achiziției: Rechizite de birou
Cod CPV: 30100000-0

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării____rechizitelor de birou_
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor __Consiliului raional____________________________
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din:
________bugetul local_________________
[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:
N
r.
d/
o
1.
2.

Cod
CPV

Denumirea bunurilor
solicitate

30100000-0

Unita
tea de
măsu
ră

Canti
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă
Conform listei

Rechizite de birou

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: anul 2017, la comandă,
sediul autorității contractante

__________________________
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de
d/o
document
1.

Oferta

2.

Certificat de înregistrare a
întreprinderii cu extras
Certificat privind lipsa datoriilor faţă
de bugetul public naţional
Informatii generale despre ofertant

3.
4.

în conformitate cu cerinţele,
autentificată cu ştampila
umedă şi semnătura; sumele să fie
indicate cu tva şi tva
Copie confirmată prin semnătura și
ștampila participantului
Copie confirmată prin semnătura și
ștampila participantului
Original semnat şi ştampilat

Obligativitatea
Da

Da
Da
Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita
clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante:Consiliul raional Orhei
b) Adresa:or.Orhei, str.M.Eminescu,2
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c)
d)
e)
f)

Tel: 0235/20389
Fax: 0235/20662
E-mail: tsilvia@yandex.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Silvia Teslari

9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără
corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi
prezentate:
- pînă la: 10:00
- pe: 28 februarie 2017
- pe adresa: or.Orhei, str.M.Eminescu, bir.45 ].
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut pe fiecare poziție
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 zile].
12. Garanția pentru ofertă: [ „Nu se cere” ]
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.
Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru
ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform
următoarelor detalii:
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];
(b) datele bancare [indicaţi];
(c) codul fiscal [indicaţi];
(d) contul de decontare [indicaţi];
(e) contul trezorerial [indicaţi];
(f) contul bancar [indicaţi];
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].
13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]
14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: __138000__________________

Conducătorul grupului de lucru:
L.Ș.

Tudor Golub

Ex. S.Teslari
Tel.0235/20389
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