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

nr. 18/00602 din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Produse lactate pentru copii primului an de viață - http://amt-
botanica.ms.md/?menu=77&lang=roObiectul achiziției:
15511700-0Cod 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

În scopul achiziţionării "Produse lactate pentru copii primului an de viață - http://amt-botanica.ms.md/?menu=77&lang=ro"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 Produse lactate pentru sugari și copii mici
(0-6 luni)

406.00Kilogram1.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici (0-6
luni)

Compoziția esențială -  Indicatorii
(HG RM nr. 338 din 11 mai 2011 și
nr. 516 din 27.04.2016); Energie
250 – 295 kJ (60 – 70 kcal)/100ml;
Proteine - 0,45 - 0,7 g/100 kJ (1,8 –
3,5/100kcal); L-carnitină -
Minimum 0,3 mg/100 kJ
(1,2mg/100kcal); Taurina - 0 -
2,9mg/100kJ (0 - 12mg/100kcal);
Colina - 1,7 -12 mg/100kJ (7-
50mg/100kcal); Lipide - 1,05 -
1,4g/100kJ (4,4 – 6,0g/100kcal); se
interzice utilizarea următoarelor
substanţe: ulei din seminţe de
susan; ulei din seminţe de bumbac;
acid lauric şi acid miristic
maximum – separat sau împreună:
20 % din conţinutul total de
grăsimi; conţinutul de izomeri trans
ai acizilor graşi nu trebuie să fie
mai mare de 3 % din conţinutul
total de grăsimi; conţinutul de acid
erucic nu trebuie să fie mai mare de
1 % din conţinutul total de grăsimi;
acid linoleic (sub formă de gliceride
= linoleaţi): 70 mg – 285 mg/100kJ
(300 mg – 1200 mg/100kcal);
conţinutul de acid alfa-linolenic
trebuie să fie de: Raportul acid
linoleic/acid alfa-linolenic trebuie
să fie: cel puţin 12 mg/100 kJ (50
mg/100 kcal) de cel puţin 5, dar nu
trebuie să depăşească 15; se pot
adăuga acizi graşi polinesaturaţi
(AGP) cu catene lungi de 20 şi 22
atomi de carbon - În acest caz,
conţinutul lor nu trebuie să
depăşească: 1 % din conţinutul total
de grăsimi pentru AGP n-3; şi 2 %
din conţinutul total de grăsimi
pentru AGP n-6 [1 % din conţinutul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

406.00Kilogram1.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici (0-6
luni)

total de grăsimi pentru acidul
arahidonic (20:4 n-6)]; conţinutul
de acid eicosapentaenoic (20:5 n-3)
nu trebuie să depăşească conţinutul
de acid docosahexaenoic (22:6 n-3);
conţinutul de acid docosahexaenoic
(22:6 n-3) nu trebuie să-l
depăşească pe cel de AGP n-6;
Fosfolipide Nu trebuie să
depășească 2g/l.; Inozitol 1 -
10mg/100kJ(4 - 40mg/100kcal);
Carbohidraţi: 2,2 - 3,4g/100kJ (9 -
14g/100kcal); Lactoza Minimum
1,1g/100kJ (4,5j/100kcal), Glucoza
pe bază de hidrolizate proteice 0-
0,5g/100kJ (0-2g/100kcal); Amidon
prefiert în mod natural, fără gluten
și/sau amidon gelatinizat în mod
natural fără gluten - Maximum
2g/100 ml și 30% din conținutul
total de carbohidrați; GOS/FOS -
GOS şi FOS pot fi adăugate, dar nu
trebuie să depăşească 0,8g/100ml în
combinaţie de 90% oligogalactozil-
lactoză şi de 10% oligofructozil-
zaharoză cu greutate moleculară
mare; Substanţe minerale:
Formulele de început pe bază de
proteine din lapte de vacă,
hidrolizate proteice sau lapte de
capră. Sodiu (mg) 5 - 14/100kJ (20
- 60/100kcal); Potasiu (mg) 15 -
38/100kJ (60 - 160/100kcal); Clor
(mg) 12 - 38/100kJ (50 -
160/100kcal); Calciu (mg) 12 -
33/100kJ (50 - 140/100kcal); Fosfor
(mg) 6 - 22/100kJ (25 -
90/100kcal); Magneziu (mg) 1,2 -
3,6/100kJ (5 - 15/100kcal); Fier
(mg) 0,07 - 0,3/100kJ (0,3 -
1,3/100kcal); Zinc (mg) 0,12 -
0,36/100kJ (0,5 – 1,5/100kcal);
Cupru (µg) 8,4 - 25/100kJ (35 -
100/100kcal); Iod (µg) 2,5 -
12/100kJ (10 - 50/100kcal); Seleniu
(µg) 0,25 - 2,2/100kJ (1 -
9/100kcal); Mangan (µg) 0,25 -
25/100kJ (1 - 100/100kcal);
Fluorură (µg) nu mai mult de
25/100kJ (nu mai mult de
100/100kcal); Raportul
calciu/fosfor trebuie să fie de cel
puțin 1, dar nu depășește 2.;
Vitamine: Vit. A (µg-RE) 14 -
43/100kJ (60 - 180/100kcal); Vit. D
(µg) 0,25 - 0,65/100kJ (1 –
2,5/100kcal); Tiamină (µg) 14 -
72/100kJ (60 - 300/100kcal);
Riboflavină (µg) 19 - 95/100kJ (80-
400/100kcal); Niacină (µg) 72 -
375/100kJ (300 - 1500/100kcal);
Acid pantotenic (µg) 95 -
475/100kJ (400 - 2000/100kcal);
Vit. B6 (µg) 9 - 42/100kJ (35 -
175/100kcal); Biotină (µg) 0,4 -
1,8/100kJ (1,5 - 7,5/100kcal); Acid
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

406.00Kilogram1.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici (0-6
luni)

folic (µg) 2,5 - 12/100kJ (10 -
50/100kcal); Vit. B12 (µg) 0,025 -
0,12/100kJ (0,1 - 0,5/100kcal); Vit.
C (mg) 2,5 - 7,5/100kJ (10-
30/100kcal); Vit. K (µg) 1 -
6/100kJ (4 - 25/100kcal); Vit. E
(mg α-TE) - 0,5/g Acizi grași
polinesaturați exprimați în acid
linoleic corectat pentru legături
duble, dar în nici un caz mai puțin
de 0,1 mg pentru 100 kJ disponibili
- Maximum 1,2/100kJ. 0,5/g Acizi
grași polinesaturați exprimați în
acid linoleic corectat pentru legături
duble, dar în nici un caz mai puțin
de 0,5 mg pentru 100 kcal
disponibile – maximum 5/100 kcal.
Nucleotide se pot adăuga
următoarele: Citidină 5′-
monofosfat - 0,6mg/100kJ
(2,5mg/100kcal); Uridin 5′-
monofosfat - 0,42mg/100kJ
(1,75mg/100kcal ); Adenozină 5′-
monofosfat - 0,36mg/100kJ
(1,5mg/100kcal); Guanozină 5′-
monofosfat - 0,12mg/100kJ
(0,5mg/100kcal), Inozină 5′-
monofosfat -  0,24mg/100kJ
(1mg/100kcal) Cerințele
suplimentare: 1. Completarea
tabelului cu caracteristicele exacte
ale formulelor de început şi
formulelor de continuare ale
preparatelor pentru sugari şi copii
mici oferite, care se vor regăsi în
manualele anexate, cît și în
Regulamentul sanitar privind
formulele pentru sugari şi copiii
mici. 2. Prezentarea obligatorie a
mostrelor formulelor de început şi
formulelor de continuare ale
preparatelor pentru sugari şi copii
mici propuse pentru achiziționare.
3. Produsul propus a fi preparat prin
adăugarea prafului uscat în apă
fiartă, răcorită pînă la temperatura
40 - 50 grade Celsius, fără fierbere.
4. Prezența pe piața națională a
formulelor de început şi formulelor
de continuare ale preparatelor
pentru sugari şi copii mici propuse
nu mai puţin de 12 luni, confirmat
prin aviz sanitar. 5. Prezența pe
ambalajul interior din folie a
informației producătorului privind
data fabricării și termenul de
valabilitate a formulelor de început
şi formulelor de continuare ale
preparatelor pentru sugari şi copii
mici oferite. 6. Asigurarea
termenului de valabilitate al
produsului nu mai mic de 12 luni la
momentul livrării acestuia. 7.
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2 Produse lactate pentru sugari și copii mici
(6-12 luni)

814.00Kilogram2.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici (6- Compoziția esențială - Indicatorii15511700-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

814.00Kilogram2.1 12 luni) (HG RM nr. 338 din 11 mai 2011 și
nr. 516 din 27.04.2016). Energie -
250 – 295 kJ (60 – 70 kcal)/100ml;
Proteine Formulele de continuare
pe bază de proteine din lapte de
vacă, hidrolizate proteice sau lapte
de capră sau hidrolizate proteice -
0,45 - 0,7 g/100 kJ (1,8 –
3,5/100kcal), L-carnitină Minimum
0,3 mg/100 kJ (1,2mg/100kcal),
Taurina 0 - 2,9mg/100kJ (0 -
12mg/100kcal); Lipide 0,96 -
1,4g/100kJ (4,0 – 6,0g/100kcal); se
interzice utilizarea următoarelor
substanţe: ulei din seminţe de
susan; ulei din seminţe de bumbac;
acid lauric şi acid miristic
maximum – separat sau împreună:
20 % din conţinutul total de
grăsimi; conţinutul de izomeri trans
ai acizilor graşi nu trebuie să fie
mai mare de 3 % din conţinutul
total de grăsimi; conţinutul de acid
erucic nu trebuie să fie mai mare de
1 % din conţinutul total de grăsimi;
acid linoleic (sub formă de gliceride
= linoleaţi): 70 mg – 285 mg/100kJ
(300 mg – 1200 mg/100kcal);
conţinutul de acid alfa-linolenic
trebuie să fie de: cel puţin 12
mg/100 kJ (50 mg/100 kcal);
Raportul acid linoleic/acid alfa-
linolenic trebuie să fie: de cel puţin
5, dar nu trebuie să depăşească 15;
se pot adăuga acizi graşi
polinesaturaţi (AGP) cu catene
lungi de 20 şi 22 atomi de carbon -
În acest caz, conţinutul lor nu
trebuie să depăşească: 1 % din
conţinutul total de grăsimi pentru
AGP n-3; şi 2 % din conţinutul total
de grăsimi pentru AGP n-6 [1 %
din conţinutul total de grăsimi
pentru acidul arahidonic (20:4 n-
6)]; conţinutul de acid
eicosapentaenoic (20:5 n-3) nu
trebuie să depăşească conţinutul de
acid docosahexaenoic (22:6 n-3);
conţinutul de acid docosahexaenoic
(22:6 n-3) nu trebuie să-l
depăşească pe cel de AGP n-6.
Fosfolipide Nu trebuie să
depășească 2g/l. Inozitol - .
Carbohidraţi: 2,2 - 3,4g/100kJ (9 -
14g/100kcal); Lactoza Minimum
1,1g/100kJ (4,5g/100kcal); Glucoza
pe bază de hidrolizate proteice - 0-
0,5g/100kJ(0-2g/100kcal); Amidon
prefiert în mod natural, fără gluten
și/sau amidon gelatinizat în mod
natural fără gluten. GOS/FOS -
GOS şi FOS pot fi adăugate, dar nu
trebuie să depăşească 0,8g/100ml în
combinaţie de 90% oligogalactozil-
lactoză şi de 10% oligofructozil-
zaharoză cu greutate moleculară
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

814.00Kilogram2.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici (6-
12 luni)

mare. Substanţe minerale:
Formulele de continuare pe bază de
proteine din lapte de vacă,
hidrolizate proteice sau lapte de
capră sau hidrolizate proteice.
Sodiu (mg) 5 - 14/100kJ (20 -
60/100kcal); Potasiu (mg) 15 -
38/100kJ  (60 - 160/100kcal); Clor
(mg) 12 - 38/100kJ (50 -
160/100kcal);  Calciu (mg) 12 -
33/100kJ (50 - 140/100kcal); Fosfor
(mg) 6 - 22/100kJ (25 -
90/100kcal); Magneziu (mg) 1,2 -
3,6/100kJ (5 - 15/100kcal); Fier
(mg) 0,14 - 0,5/100kJ  (0,6 -
2/100kcal); Zinc (mg) 0,12 -
0,36/100kJ (0,5 – 1,5/100kcal);
Cupru (µg) 8,4 - 25/100kJ (35 -
100/100kcal); Iod (µg) 2,5 -
12/100kJ (10 - 50/100kcal); Seleniu
(µg) 0,25 - 2,2/100kJ (1 -
9/100kcal); Mangan (µg) 0,25 -
25/100kJ (1 - 100/100kcal);
Fluorură (µg) nu mai mult de
25/100kJ (nu mai mult de
100/100kcal); Raportul
calciu/fosfor trebuie să fie de cel
puțin 1, dar nu depășește 2.
Vitamine: Vit. A (µg-RE) 14 -
43/100kJ (60 - 180/100kcal); Vit. D
(µg) 0,25 - 0,75/100kJ (1 –
3/100kcal); Tiamină (µg) 14 -
72/100kJ (60 - 300/100kcal);
Riboflavină (µg) 19 - 95/100kJ (80-
400/100kcal); Niacină (µg) 72 -
375/100kJ (300 - 1500/100kcal);
Acid pantotenic (µg) 95 -
475/100kJ (400 - 2000/100kcal);
Vit. B6 (µg) 9 - 42/100kJ (35 -
175/100kcal); Biotină (µg) 0,4 -
1,8/100kJ (1,5 - 7,5/100kcal); Acid
folic (µg) 2,5 - 12/100kJ (10 -
50/100kcal); Vit. B12 (µg) 0,025 -
0,12/100kJ (0,1 - 0,5/100kcal); Vit.
C (mg) 2,5 - 7,5/100kJ (10-
30/100kcal); Vit. K (µg) 1 -
6/100kJ (4 - 25/100kcal); Vit. E
(mg α-TE) - 0,5/g Acizi grași
polinesaturați exprimați în acid
linoleic corectat pentru legături
duble, dar în nici un caz mai puțin
de 0,1 mg pentru 100 kJ disponibili
- Maximum 1,2/100kJ. 0,5/g Acizi
grași polinesaturați exprimați în
acid linoleic corectat pentru legături
duble, dar în nici un caz mai puțin
de 0,5 mg pentru 100 kcal
disponibile – maximum 5/100 kcal.
Nucleotide se pot adăuga
următoarele: Citidină 5′-
monofosfat - 0,6mg/100kJ
(2,5mg/100kcal); Uridin 5′-
monofosfat - 0,42mg/100kJ
(1,75mg/100kcal); Adenozină 5′-
monofosfat -  0,36mg/100kJ
(1,5mg/100kcal); Guanozină 5′-
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

814.00Kilogram2.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici (6-
12 luni)

mg/100kJ (0,5mg/100kcal); Inozină
5′- monofosfat - 0,24mg/100kJ
(1mg/100kcal) Cerințele
suplimentare: 1. Completarea
tabelului cu caracteristicele exacte
ale formulelor de început şi
formulelor de continuare ale
preparatelor pentru sugari şi copii
mici oferite, care se vor regăsi în
manualele anexate, cît și în
Regulamentul sanitar privind
formulele pentru sugari şi copiii
mici. 2. Prezentarea obligatorie a
mostrelor formulelor de început şi
formulelor de continuare ale
preparatelor pentru sugari şi copii
mici propuse pentru achiziționare.
3. Produsul propus a fi preparat prin
adăugarea prafului uscat în apă
fiartă, răcorită pînă la temperatura
40 - 50 grade Celsius, fără fierbere.
4. Prezența pe piața națională a
formulelor de început şi formulelor
de continuare ale preparatelor
pentru sugari şi copii mici propuse
nu mai puţin de 12 luni, confirmat
prin aviz sanitar. 5. Prezența pe
ambalajul interior din folie a
informației producătorului privind
data fabricării și termenul de
valabilitate a formulelor de început
şi formulelor de continuare ale
preparatelor pentru sugari şi copii
mici oferite. 6. Asigurarea
termenului de valabilitate al
produsului nu mai mic de 12 luni la
momentul livrării acestuia. 7.
Prezentarea certificatului ISO 9001

15511700-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decurs de 10-15 minute din momentul solicitării bunurilor de către persoanele înscrise în lista de către IMSP AMT Botanica
EXV - Fracno fabrică

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 Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.4) - confirmat prin
ștampila și semnatura participantului

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

Nu

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 Declarație privind experiența similară conform Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
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

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin
ștampila și semnatura participantului

Da

9 Oferta Original confirmat prin ștampila și semnatura
participantului Formularul ofertei (F.3.1)

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F3.3)

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)

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin
ștampila și semnatura participantului

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

1 an Da

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

Nu se cere Nu

15 Garanția pentru ofertă copia, confimat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

16 Certificat de atribuire a contului bancar copia, confimat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

17 Certificat de efectuare regulată a plăților impozitelor,
contribuțiilor

copia, confimat prin ștampila și semnatura
participantului (cu termenul de valabilitate - 15 zile din
data elibererii)

Da

18 Specificații tehnice - formularul 4.1 original, confirmat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

19 Specificații de preț - formularul 4.2 original, confirmat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

20 Autorizație sanitară copia, confimat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

21 Certificat ISO 9001 a producătorului copia, confimat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

22 Mostrele formulelor de început și formulelor de
continuare ale preparatelor

prezentarea obligatorie (produs, cutie, broșurile de la
producător)

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: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2

Tel.: mcecoi@mail.ru022531633 ,  Fax: 022531633
079436345 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CECOI MARIANA, jurist pe achiziții publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, bir.404.
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
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pînă la: 05.03.2018 10:00

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, bir.404pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

05.03.2018 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, et.5, sala de ședințepe 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: LOPATA GALINA


