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

nr. 18/02918 06.07.2018din

Denumirea autorităţii contractante: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

materiale de consum (pentru laboratoare fizico-chimice, pentru cercetarea locului
infractiuni) conform necesităţilor Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al
IGP.

Obiectul achiziției:

24000000-4Cod 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.:  53  din  06.07.2018.

În scopul achiziţionării "materiale de consum (pentru laboratoare fizico-chimice, pentru cercetarea locului infractiuni) conform
necesităţilor Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP. "

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:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Reagenți și elemente chimice
7.00Litru1.1 Acid sulfuric concentrat, puritate ≥ 99%24000000-4
5.00Litru1.2 Acid azotic concentrat, puritate ≥ 98%24000000-4
5.00Litru1.3 Acid acetic, glacial, puritate ≥ 99%24000000-4
5.00Litru1.4 Acid clorhidric, puritate ≥ 37%24000000-4

15.00Litru1.5 Acetonă, puritate (GC-MSD)≥ 98,8%24000000-4
2.00Litru1.6 Aldehidă formică, chimic pur, 99.9%, puritate

≥ 37%
24000000-4

5.00Litru1.7 Тоluen, puritatea GC, min.99.8%, pentru
cromatografia în gaz MS, puritate (GC-MSD)≥
99,8%

24000000-4

70.00Litru1.8 Metanol, puritatea GC min.99.8%, pentru
cromatografia în gaz MS, puritate (GC) ≥
99,9%

24000000-4

120.00Litru1.9 Alcool etilic, puritate (GC) ≥ 99,9%24000000-4
3.00Litru1.10 Alcool izopropilic, puritate ≥ 99,5%24000000-4

12.00Bucată1.11 Heliu, (butelie de 5.6 m3), puritatea 99,999%24000000-4
1.00Bucată1.12 Azot, (butelie de 5.6 m3), puritatea 99,999%24000000-4
5.00Litru1.13 Hidroxid de amoniu, puritate 28-30%, pentru

analizare
24000000-4

1.00Kilogram1.14 Hidroxid de natriu, c.p., pentru analizare24000000-4
10.00Litru1.15 Apă oxigenată, pentru sinteză, 30%24000000-4
2.00Litru1.16 Eter etilic, puritate ≥ 98%24000000-4
2.00Litru1.17 Eter dietilic, puritate ≥ 98%24000000-4
2.00Litru1.18 Dimetilformamidă, pentru analize24000000-4
4.00Litru1.19 Cloroform, puritate (GC) ≥ 99,8%24000000-4
4.00Litru1.20 Hexan (n-Hexan), puritate ≥ 98 %, (FID)24000000-4
3.00Litru1.21 Izo-propil-amină, puritate ≥ 98 %24000000-4
3.00Litru1.22 Nitrometan, puritate (GC) ≥ 99,8%24000000-4
0.01Kilogram1.23 Acetaldehidă, puritate (GC) ≥ 90%24000000-4
0.01Kilogram1.24 Acid molibdenic, puritate ≥ 98%24000000-4
0.01Kilogram1.25 Acid selenic, puritate ≥ 99%24000000-4
0.05Kilogram1.26 Acetat de cobalt tetrahidrat, puritate ≥ 99%24000000-4
0.02Kilogram1.27 Tiocianat de cobalt, pentru analize24000000-4
0.05Kilogram1.28 Tiocianat de mercur, pentru analize24000000-4
0.02Kilogram1.29 Clorură de bariu, pentru analize24000000-4
0.10Kilogram1.30 Clorură de staniu(II), pentru analize24000000-4
0.10Kilogram1.31 Clorură de fer(II), pentru analize24000000-4
0.10Kilogram1.32 Clorură de fier (III), pentru analize24000000-4
0.05Kilogram1.33 Acetat de cobalt tetrahidrat, puritate ≥ 99%24000000-4
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0.10Kilogram1.34 Sulfat de cupru, pentru analizare24000000-4
0.03Kilogram1.35 Vanadat de amoniu, pentru analizare24000000-4
0.10Kilogram1.36 Iodura de potasiu, pentru analizare24000000-4
0.01Kilogram1.37 Molibdat de sodiu, pentru analizare24000000-4
0.05Kilogram1.38 Nitrofericianură (nitroprusiat de sodiu), pentru

analizare
24000000-4

0.10Kilogram1.39 Nitrit de potasiu, pentru analizare24000000-4
0.05Kilogram1.40 Nitrat de argint, pentru analizare24000000-4
0.02Kilogram1.41 Oxid de bariu, pentru analizare24000000-4
0.01Kilogram1.42 Para-dimetilaminobenzaldehidă (P-DMAB),

puritate ≥ 98%, (GC)
24000000-4

1.00Kilogram1.43 Bicromat de amoniu, pentru analizare24000000-4
0.10Kilogram1.44 Amidon, pentru biochimie24000000-4
0.10Kilogram1.45 Molibdat de amoniu, pentru analizare24000000-4
0.50Kilogram1.46 Perclorat de potasiu, pentru analizare24000000-4
0.15Kilogram1.47 Metabisulfit de sodiu, pentru analizare24000000-4
0.15Kilogram1.48 Acid sulfamic (acid amidosulfuric), puritate ≥

99%
24000000-4

0.50Litru1.49 Liqiud cyanoacrylate (superglue)24000000-4
0.50Litru1.50 DFO Spray, 1,8-Diazafluoren-9-one24000000-4
3.00Litru1.51 Metil stearat, puritate (GC) ≥ 99%24000000-4

1000.00Bucată1.52 Placă cromatografică, 10x15cm, echivalent
„SORBFIL UV-254”

24000000-4

2 Accesorii și sticlărie de laborator
10.00Bucată2.1 Pâlnie de decantare varianta 1, d=5cm, h=5cm33793000-5
10.00Bucată2.2 Pâlnie de decantare varianta 2, d=10cm,

h=15cm
33793000-5

5.00Bucată2.3 Pâlnie de decantare varianta 3, d=15cm,
h=15cm

33793000-5

20.00Bucată2.4 Eprubetă, termorezistentă, V=10ml, L=10cm33793000-5
20.00Set2.5 Vial, screw, 2ml, clr, cert, 1 set -100 unități33793000-5
4.00Set2.6 Blue screw caps, PTFE/sil septa, 1 set -500

unități
33793000-5

4.00Set2.7 Septa, PTFE/silicone, 8.7mm 1set - 50 unități33793000-5
4000.00Bucată2.8 Vîrfuri pipete de tip Gilson, vol 1000µl33793000-5

2.00Bucată2.9 Cameră pentru cromatografiere, din sticlă, cu
capac, d=20x10cm

33793000-5

1000.00Bucată2.10 Capilare din sticlă, diametru interior 0,35 mm,
diametru exterior 1.2 mm, lungime 75 mm.

33793000-5

50.00Bucată2.11 Creuzete varianta 1, termorezistente, d=50mm33793000-5
50.00Bucată2.12 Creuzete varianta 2, termorezistente , d=70mm33793000-5
20.00Bucată2.13 Creuzete varianta 3, termorezistente ,

d=100mm
33793000-5

20.00Bucată2.14 Flacon cu capac/șlif, sticlă, 50ml, culoare
întunecat

33793000-5

3 Ustensile de laborator
25.00Bucată3.1 Set 16 piese bisturie (minim 3 mânere, minim

11 lame și 2 vârfuri de daltă)
24000000-4

5.00Bucată3.2 Foarfece din inox, dimensiunile de 12-16 cm24000000-4
2.00Bucată3.3 Filament pentru MSD, cu ionizare cu impact

electronic EI, de temperatură înaltă, PN
G7005-60061 (compatibil cu spectrometrul de
masă MSD 5977A al companiei Agilent)

24000000-4

3.00Bucată3.4 Uscător pentru mâini, Putere 500W, uscare 10-
15s, viteza 60m/s, dimensiune redusa
26x18x15cm

24000000-4

5.00Bucată3.5 Stativ metalic cu bază dreptunghiulară, din
inox, cu dimensiunile 150x300cm, masa
minim 2,8 kg

24000000-4

5.00Bucată3.6 Fixator bilateral cu sistem de fixare, suprafața
de fixare 0-50mm

24000000-4

6.00Bucată3.7 Inele pentru stativ cu sistem de fixare
dimensiuni 70x100cm

24000000-4

1.00Bucată3.8 Fotocolorimetru24000000-4
1.00Bucată3.9 Sistem de deionizare apă24000000-4
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10.00Bucată3.10 Dispenser digital de dozare cu montare directa
pe sticla prin intermediul unor adaptoare

24000000-4

1.00Set3.11 Set instrumente minim 210 piese (chei furcă,
inelare, cu crichet, hexaedre, tubulare, mânere
de forță, etc. min 200 piese în set cu cărucior
de scule min. 7 sertare, lungime minim 720,
lățime minim 440 mm, înălțime minim 890
mm

24000000-4

5.00Set3.12 Set clesti , surubelnite izolate 11 piese, Setul
de unelte conţine: cleşti izolaţi pt. tăiere,
laterali cu lungimea 160 mm; cleşti izolaţi
semirotunzi cu lungimea 170 mm; cleşti
universali izolaţi (combinaţi) cu lungimea 160
mm;şurubelniţă cruce izol

24000000-4

2.00Bucată3.13 Șurubelnițe, minim 18 piese, setul trebuie să
includă următoarele tipuri de șurubelnițe:
m2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5,
PH000 (1.5) PH00 (2.0), PH0, PH1, PH2, 10:
T3, t4, t5, t6, T7, cinci stele  0.8, 1.5, 2.0, 1.2,
h1.0, H1.5, H2.0, H2.5,

24000000-4

3.00Set3.14 Pensete antimagnetice din 5 piese pentru
lucrări de precizie, 125mm - 140mm, metal
GT-1549 + 1 pensetă cu terminații din
ceramică.

24000000-4

4 Consumabile de laborator
120.00Bucată4.1 Prosoape din hîrtie, 2 straturi din celuloză, în

rulou, 75m, 35x21,5cm
24000000-4

5.00Bucată4.2 Dispenser Prosoape Rulou Matic H124000000-4
48.00Litru4.3 Lichid pentru spălat vase24000000-4
24.00Kilogram4.4 Detergent solid24000000-4
15.00Bucată4.5 Plasă de azbest minim 10x10 cm24000000-4
40.00Bucată4.6 Vată nesterilă, 100g24000000-4
90.00Bucată4.7 Fașă nesterilă, 7x14cm24000000-4
20.00Bucată4.8 Spray pentru îndepărtarea vopselei, 500ml24000000-4

100.00Bucată4.9 Disc plat de taiere metal, 125x1x22mm24000000-4
50.00Bucată4.10 Disc șmirghel lamelar, 125mm, P12024000000-4
60.00Bucată4.11 Pânză pentru tăiat metal (bomfaier)24000000-4
1.00Bucată4.12 Hârtie de șmirghel/abrazivă, 10x5000cm,

granulație 100
24000000-4

5 Echipamente de protecție
20.00Bucată5.1 Ochelari de protecție la pulberi și substanțe

lichide chimice, culoare: transparentă,
prevăzuți cu lentile rezistente pentru a proteja
ochii, corespundere CE EN166, EN170 și
EN172.

24000000-4

20.00Bucată5.2 Mască facială de gaze (tip „chemical
respirator”)

24000000-4

40.00Bucată5.3 Filtru pentru mască de protecție facială24000000-4
50.00Bucată5.4 Halat de laborator varianta 1, 100% bumbac,

culoare alb, mărimi: 38/40 -20 buc., 44-46 - 10
buc. pentru femei; 48/50 - 10 buc., 52/54-10
bucăți pentru bărbați

24000000-4

10.00100 b.5.5 Halat de laborator varianta 2, 100% bumbac,
culoare albastru, mărimi: 48/50 - 10 buc.,
52/54-10 bucăți pentru bărbați

24000000-4

50.00Bucată5.6 Halat de laborator varianta 2, din polyester, cu
guler, mărime universală

24000000-4

10.00Bucată5.7 Salopetă standard, tricot, albastru 5024000000-4
400.00Bucată5.8 Mănuși de protecție din tricotaj24000000-4

2500.00Pereche5.9 Mănuși din nitril varianta 1, nesterile,
nepudrate, mărime S

24000000-4

2000.00Pereche5.10 Mănuși din nitril varianta 1, nesterile,
nepudrate, mărime M

24000000-4

1000.00Pereche5.11 Mănuși din nitril varianta 2, nesterile,
nepudrate, mărime XL, cutie 100 buc.

24000000-4
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1000.00Pereche5.12 Mănuși examinare varianta 1, nesterile,
nepudrate, rezistente la substanțe chimice,
grosimea (măsurată în strat dublu) - min.
0,16mm, mărimea (M)

24000000-4

500.00Pereche5.13 Mănuși examinare varianta 2, nesterile,
nepudrate, rezistente la substanțe chimice,
grosimea (măsurată în strat dublu) - min.0,16
mm, mărimea (S)

24000000-4

15.00Pereche5.14 Mănuși menaj, latex, mărime: M, L.24000000-4
6 Materiale de consum: baterii, discuri, etc.

3000.00Bucată6.1 Disc CD+R , printable, 700MB24000000-4
3000.00Bucată6.2 Disc DVD+R Double Layer, printable, 8.5GB24000000-4
5000.00Bucată6.3 Disc DVD+R printable, 4,7 GB, 16x24000000-4
500.00Bucată6.4 Disc Blu-Ray printable, 25GB24000000-4
500.00Bucată6.5 Disc Blu-Ray printable, 50GB24000000-4
900.00Bucată6.6 Baterie AA tensiune - 1,5V, „Kodak” , cod de

model-LR6, sistem – alcalină
24000000-4

500.00Bucată6.7 Baterie AAA tensiune - 1,5V„Kodak”, cod de
model-LR03, sistem – alcalină

24000000-4

40.00Bucată6.8 Baterie C tensiune - 1,5V„Kodak”, cod de
model,  sistem – alcalină

24000000-4

60.00Bucată6.9 Baterie, tensiune - 9V, cod de model-9V-
6LR61,  sistem - alcalină

24000000-4

20.00Bucată6.10 Baterie 3V CR-203224000000-4
10.00Bucată6.11 Baterie 1.5V LR-4424000000-4
50.00Bucată6.12 Acumulator 1.2v, min. 2.8 Ah, AA24000000-4
20.00Bucată6.13 Acumulator 12v, 7 - 7.2 Ah, terminal F1/F2-

Faston
24000000-4

10.00Bucată6.14 Acumulator 12v, cod SHR1227W, terminal
F1/F2-Faston

24000000-4

1.00Bucată6.15 Aliaj lipit-fludor 0.7mm, 1000g24000000-4
5.00Bucată6.16 Aliaj lipit-fludor, fără plumb, 0.7mm 2 metri24000000-4
5.00Bucată6.17 Pastă de lipit smd de tip RMA-223 100gr24000000-4
5.00Bucată6.18 Pastă de lipit smd de tip RMA-218 10cc24000000-4

10.00Bucată6.19 Ac pentru ciocan de lipit tip creion, T-B, 1 mm24000000-4
7 Materiale pentru ambalat: cutii, pungi, saci,

huse, scotch, etichete etc.
1000.00Bucată7.1 Sac pentru împachetare (120 l), 10 bucăți/rola,

groși min. 22 microni, culoare neagra.
24000000-4

500.00Bucată7.2 Sac pentru împachetare (60 l), 10 bucăți/rola,
groși min. 11 microni, culoare neagra

24000000-4

1000.00Bucată7.3 Sac pentru împachetare (160 l), 10 bucăți/rola,
groși min. 23 microni, culoare neagra.

24000000-4

2000.00Bucată7.4 Sac din PVC 50x100 cm, culoare neagră24000000-4
2000.00Bucată7.5 Sac din PVC 87x120 cm, culoare neagră24000000-4
200.00Bucată7.6 Sac din hârtie Kraft, 100x60 cm24000000-4
500.00Bucată7.7 Pachet de protecție din plastic cu bule,

170x220mm, antistatic
24000000-4

400.00Bucată7.8 Pachet de protecție din plastic cu bule,
120x150mm, antistatic

24000000-4

2500.00Bucată7.9 Pungă din plastic 40x60 mm, culoare
transparentă, închidere zip lock

24000000-4

1000.00Bucată7.10 Pungă din plastic 60x80 mm, culoare
transparentă, închidere zip lock

24000000-4

2000.00Bucată7.11 Pungă din plastic 85x120 mm, culoare
transparentă, închidere zip lock

24000000-4

500.00Bucată7.12 Pungă din plastic 150x220 mm, culoare
transparentă, închidere zip lock

24000000-4

500.00Bucată7.13 Pungă din plastic 250x350 mm, culoare
transparentă, închidere zip lock

24000000-4

2000.00Bucată7.14 Pungă din polietilenă 16x30 cm24000000-4
2000.00Bucată7.15 Pungă din polietilenă 24x42 cm24000000-4
1300.00Bucată7.16 Pungă din polietilenă 58x38 cm24000000-4
1300.00Bucată7.17 Pungă din polietilenă 68x41 cm24000000-4
5100.00Bucată7.18 Pungă din polietilenă 40x70 mm, închidere zip24000000-4
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5100.00Bucată7.18 lock,24000000-4
1000.00Bucată7.19 Plic din hârtie CRAFT, 162 mm x114 mm,24000000-4
1000.00Bucată7.20 Plic din hârtie CRAFT, 229 mm x162 mm24000000-4
500.00Bucată7.21 Plic din hârtie CRAFT, 30 -32 mm x 17- 19

mm x 45 - 50 mm
24000000-4

10.00Bucată7.22 Clei B700024000000-4
500.00Bucată7.23 Banda adezivă transparentă, lățimea 6 cm,

lungimea min. 180m, utilizată pentru ambalare
24000000-4

200.00Bucată7.24 Banda adezivă transparentă, lăţimea15mm24000000-4
300.00Bucată7.25 Etichete autoadezive, 1 eticheta /A424000000-4
200.00Bucată7.26 Etichete autoadezive, 40 etichete/A424000000-4

4.00Bucată7.27 Hârtie, dimensiuni: 1m (lățime) x 50m
(lungime), densitatea 80g/m2

24000000-4

30.00Bucată7.28 Etichete preț 26X16 1000/rola orange24000000-4
8 Accesorii computaționale

12.00Bucată8.1 USB Flash drive, capacitatea 128Gb,
USB3.0/3.1

24000000-4

5.00Bucată8.2 USB Card reader SD/microSD, USB 3.0/3.124000000-4
20.00Bucată8.3 USB Flash drive, capacitatea 64Gb, USB

3.0/3.1
24000000-4

5.00Bucată8.4 Cartelă de memorie, capacitatea 128 Gb,
microSDHC, SD adapter

24000000-4

10.00Bucată8.5 Cartelă de memorie, capacitatea 64Gb,
microSDHC, SD adapter

24000000-4

6.00Bucată8.6 USB HUB 3.0/3.1- 8 port24000000-4

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
maxim 90 zile calendaristice, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.
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 Oferta Formularul ofertei (F 3.1) original – confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

2 Formularul informativ despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.8.)

Da

3 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

4 Certificat de atribuire a contului bancar copie-elibirată de banca deţinătoare de cont ,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului.

Da

5 Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie-eliberată de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului.

Da

6 Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă
calitatea bunurilor solicitate

copie-confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului.

Da

7 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

1,5 ani Nu

8 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

10 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

11 Ultimul raport financiar copie - confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului.

Da

12 Garanţia pentru oferta 1% originalul garanției pentru oferta, emis de banca Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

deținătoare de cont..
13 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în

practici frauduloase şi de corupere.
Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului  F 3.4

Nu

14 Rechizete bancare copie-confirmată prin ştampila şi semnătura
Participantului.

Da

15 Specificaţii tehnice şi preţ original-prezentată în modalitatea prevăzută în p. F 4.1,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

16 Declarația privind situația personală a operatorului
economic

original - prezentant în modalitatea prevăzută în p. F
3.5, confirmat prin semnătura și ștampila
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: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Tel.: logistica@igp.gov.md022868262 022868265 ,  Fax: 000000 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: GANDRABUR VIOREL, şef al SAL al IGP

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1, D-na Bivol Alina.
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: 27.07.2018 14:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 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

27.07.2018 14:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1pe 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: GANDRABUR VIOREL


