ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/02859 din 29.06.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Cerere a ofertelor de preţuri
Jaluzele rulouri textile
39515400-9

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.: 51 din 29.06.2018.
În scopul achiziţionării "Jaluzele rulouri textile"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1
1.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Jaluzele rolete textile
39515400-9 Jaluzele rulouri textile

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

60.00 Jaluzelele rulouri textile - să fie cu
acoperire antibacteriană, lavabilă,
rezistența la prelucrare cu soluții
biodistructive, cu impregnare
antistatic și antiseptic. Materialul
textil să fie destinat încăperilor cu
umiditate sporită. Culorile
jaluzelelor rulouri vor fi alese la
solicitarea autorității contractante.
Dimensiunile rulouri (capetelor) 82
cm x 2,9m.
Rulourile să fie de sistem deschis (
mini).
Părți componente :
1. Capăt simplu.
2. Cleme prindere pentru ochi de
geam fix/mobil.
3. Capăt comanda.
4. Inel limitare cursa coborâre.
5. Joncțiune lănțișor.
6. Inel limitare cursa ridicare.
7. Lănțișor manevrare.
8. Greutate lănțișor.
9. Material textil.
10. Bara inferioară.
Prețul trebuie să includă măsurarea,
livrarea și montare.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decurs de 15 zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat.
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1

2

Denumirea documentului/cerinței
Oferta

Cerințe suplimentare față de document

- cu indicarea pretului pe unitate fara TVA, cu TVA,
total fara TVA, total cu TVA, semnată și ștampilată de
către ofertant;
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii -

Obligativitatea
Da

Da

pag. 2
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

3

4
5

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.
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, - copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
contribuţiilor
certificatului -conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal
al Republicii Moldova);
Certificat de atribuire a contului bancar
copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, cu
indicarea IBAN-ului;
Date despre participant
- cu indicarea adresei juridice, fizice, date de contact
(telefon fix, mobil, fax, mail), conducătorul
întreprinderii, persoana de contact, etc, confirmată prin
aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;

Obligativitatea

Da

Da
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: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
820-205 820-201 820Tel.:
, Fax:
000000000
, E-mail: ala.macari@parlament.md
196 820221
Numele şi funcţia persoanei responsabile: MACARI ALA, Consultant principal în Serviciul achiziții 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:
06.07.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfășurării procedurii.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
06.07.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
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:

KLIPII IGOR

