
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 17/04134 17.11.2017din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNIŢA
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare din or. OcniţaObiectul achiziției:
15800000-6Cod 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.:  92  din  17.11.2017.
În scopul achiziţionării "Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare din or. Ocniţa"
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 alimentare pentru grădiniţa nr. 1
120.00Kilogram1.1 Carne de găină de fierbere rapidă, refrigerată

categoria I
GOST 23481-79, de fierbere rapidă,
categoria I, ambalate fiecare  cu
greutatea nu mai putin de 1,6-1,8
kg/a găină. livr.- 2 saptam.

15112000-6

420.00Kilogram1.2 piept de găină GOST 23481-79, refrigerat, de
fierbere rapidă, categoria 1, ambalat
fiecare cîte 1 kg
2 / săpt.

15112000-6

190.00Kilogram1.3 carne de porc proaspătă fară os fără slanină GOST 7724-77, proaspătă, fără os,
fără slănină - 1/ săpt. ambalat  ind.
in pachete de polietelena. a cite 1,5-
2 kg.

15113000-3

100.00Kilogram1.4 carne de porc cu os (costiţe) GOST 7724-77, proaspătă, cu os,
fără slănină (costiţe) - 1/ săptămînă
ambalate ind. in pachete de
polietelena a cite 1,5-2 kg.

15113000-3

95.00Kilogram1.5 carne de viţel, proaspătă, muşchi GOST 779-55, carne de viţel, calit.
I, HG RM 696 din 04.08.2010.
Caserole în atmosferă controlată
1,5-2,0 kg (2/săptămînă)

15111100-0

24.00Kilogram1.6 conservă de carne fiartă înăbuşită de porc În borcane din sticlă de 500gr,
GOST 697-84 , carne 100% -
1/luna

15131000-5

120.00Kilogram1.7 făină de grîu, cal. superioară (pentru
panificaţie)

HG RM 68 din 29.01.2009
ambalată în pachete de hîrtie a cîte
2 kg, 2/lună
SM 202:2000

15612100-2

108.00Kilogram1.8 paste fainoase "spagheti" GOST 875-92, Cal. superioară, gr.
V, cl. 1, ambalate pachete de
polietilenă cîte 1 kg - 2/lună

15850000-1

116.00Kilogram1.9 paste fainoase figurate GOST 875-92, Cal. superioară, gr.
V, cl. 1, ambalate pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 2/lună

15850000-1

120.00Kilogram1.10 crupe de griş GOST 26791-89 sau HG 520 din
22.06.2010, cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 3/lună

03211900-2

100.00Kilogram1.11 crupe de grîu sfărîmate PTMD67– 38869887 – 005 sau HG
520 din 22.06.2010, cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 3/lună

03211900-2

120.00Kilogram1.12 crupe de mei GOST 5550-74 sau HG 520 din
22.06.2010, cal. superioară,

03211900-2
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120.00Kilogram1.12 crupe de mei ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 2/lună

03211900-2

40.00Kilogram1.13 crupe de orz PTMD 67-38869887-004 sau HG
520 din 22.06.2010, cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 3/lună

03211900-2

90.00Kilogram1.14 crupe de porumb PTMD6718-004-79244-006-2006
sau HG 520 din 22.06.2010, cal.
superioară, ambalate industrial  în
pachete de polietilenă a cîte 1 kg -
1/lună

03211900-2

120.00Kilogram1.15 fulgi de ovăz Gost 21149-93, cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 3/lună

15613380-5

190.00Kilogram1.16 Hrişcă GOST 5550-74,  din boabe intregi
cal. superioară, ambalate industrial
în pachete de polietilenă a cîte 1 kg
- 2/lună

03211900-2

190.00Kilogram1.17 orez şlefuit GOST 6292-93, cal. superioară cu
bob rotund întreg, alb, ambalate
industrial  în pachete de polietilenă
a cîte 1 kg , valoarea energetică
330Kcal - 3/lună

03211300-6

60.00Kilogram1.18 Biscuiţi de ovăs SMDSTU 3781-2005, ambalat în
cutii a cîte 1 kg - 1/lună

15820000-2

50.00Kilogram1.19 biscuiţi figuraţi -bebeluș ambalaţi în cutii de carton cîte 5 kg,
nu mai mult de 400 kcal, HG 775
DIN 03.07.2007, GOST 24901-89;
1/sapatamina.

15820000-2

42.00Kilogram1.20 covrigei dulci cu mac ambalaţi industrial în pachete cîte
200 gr, GOST SF 40157199-
004:2013 - 2/lună

15811500-1

108.00Kilogram1.21 aluat foietaj congelat, ambalat pachete 1,200 kg
- 1/lună

15812100-4

60.00Kilogram1.22 mazăre uscată şlefuită, întreagă şlefuită, întreagă, ambalată
industral în pachete cîte 1 kg,
PTMD 6738869887-003 - 1/lună

03212213-6

158.40Kilogram1.23 Fulgi de porumb, dejunuri cerealiere seci dejunuri cerialiere seci cutii 0,33
kg,  ТУУ 15.6-00378537-004:2006
- 3/lună

15811500-1

176.00Kilogram1.24 mazăre verde conservată din soiuri cu bob zbîrcit, calit.
super., în borc 0,68L, GOST
15842-90 - 1/lună

03221220-4

73.44Kilogram1.25 pastă de roşii 25%, calitatea I, în borcane de 0,72
L, GOST 30425-97 sau SM
247:2004 - 1/lună

15331427-6

32.55Kilogram1.26 Gem sterilizat de caise sterilizat în borc de 0,31 L, calitatea
superioară , GOST 6929-88 - 1/lună

15332200-6

61.20Kilogram1.27 magiun din mere sterilizat în borc de 0,85 L, calitatea
superioară , GOST 6929-88 - 1/lună

15332200-6

18.00Kilogram1.28 icră de dovlecei sterilizat în borc de 0,7 L, calitatea
superioară , GOST 18611-73 sau
MBT 5061-89 - 1/lună

15331000-7

122.40Kilogram1.29 castraveţi  muraţi sterilizat în borc de 0,68 L, calitatea
superioară , TUU2410 610500196 -
1/lună

15331500-2

288.00Litru1.30 Suc de mere fără miez, fără conservanţi, tetrapac
2 L, SM 183:2003 - 1/săptămînă

15321600-0

550.00Litru1.31 Suc  de ananas fără miez, fără conservanţi, tetrapac
1 L, SM 183:2003 - 1/săptămînă

15321400-8

310.00Litru1.32 suc  de struguri fără miez, fără conservanţi, tetrapac
1 L, SM 183:2003 - 1/săptămînă

15321500-9

288.00Litru1.33 suc de portocale fără miez, fără conservanţi, tetrapac
1 L, SM 183:2003 - 1/săptămînă

15321100-5

360.00Litru1.34 suc de granat fără miez, fără conservanţi, tetrapac15321000-4
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360.00Litru1.34 suc de granat 1 L, SM 183:2003 - 1/săptămînă15321000-4
680.00Kilogram1.35 zahăr-tos  GOST 21-94, zahar ambalat cîte 1

kg, HG 774 din 03.07.2007 - 2/lună
15831000-2

230.00Litru1.36 ulei de floarea soarelui deodorizat şi rafinat în sticle 1 L,
GOST 1129-93, HG 434 din
24.05.2010 - 2/lună

15421000-5

1980.00Bucată1.37 ouă de găină ouă de găină, dietice de masă,
categoria I, (7 zile), SM:89, marcate
cu ştampilă roşie, cu greutatea nu
mai mică de 54gr. - 2/săpt

03142500-3

24.00Kilogram1.38 stafide stafide ambalate industrial în
pachete de polietilenă cîte 100 gr,
cu respectarea limitei maxime
admisibil de reziduri de pesticide şi
de nutriţi aprobate de  legislaţia
naţională, GOST 28501-90 - 1/lună

03222115-2

25.00Kilogram1.39 fructe uscate (prune) ambalate industrial în pachete de
polietilenă cîte 0,5 kg , cu
respectarea limitei maxime
admisibil de reziduri de pesticide şi
de nutriţi aprobate de  legislaţia
naţională,  - 2/lună

15332410-1

20.00Kilogram1.40 fructe uscate (asortii) HG RM 1523 din 29.12.2007, SM
248-2004, sau GOST 28501-90,
ambalate industrial în pachete de
polietilenă cîte 5 kg, cu respectarea
limitei maxime admisibil de
reziduri de pesticide şi de nutriţi
aprobate de  legislaţia naţională,  -
1/lună

15332410-1

48.00Kilogram1.41 amestec de legume congelate pentru felul I, produs congelat
rapid, ambalate industrial în
pachete de polietilenă cîte 400 gr,
cu respectarea limitei maxime
admisibil de reziduri de pesticide şi
de nutriţi aprobate de  legislaţia
naţională,  - 1/săptămană

15331100-8

20.00Kilogram1.42 peltea (chiseli) ambalat pachete 250 gr, fără
conservanţi, cu valoarea energetică
mai puţin  de 300 kcal la 100 gr,
conţinut de zahăr mai putin de 15 gr
la 100 gr., GOST 18488-200 -
2/lună

15332200-6

0.48Gram1.43 Zahăr de vanilină HG RM 1068 din 11.11.1999,
pachete, 0,08 gr.,  ISO 9001,
HACCP şi ISO 14001 - 1/lună

15872200-3

0.30Gram1.44 Foi de dafin uscate GOST 17594-81, pachete 10 gr. -
2/lună

15872300-4

24.60Kilogram1.45 miere artificială SF 37802266-002.2010, borcane
0,82 kg - 2/lună

15831600-8

6.00Kilogram1.46 cacao pudră ambalată în pachete 50 gr, HG RM
204 din 11.03.2009 - 1/lună

15841000-5

6.00Kilogram1.47 Ceai negru.  calitatea superioară HG RM 206 din 11.03.2009 , cutie
150 gr, cîte 100 pachete în cutie,
TUU15.8-23728833-005-2004
1/lună

15863000-5

2.40Kilogram1.48 drojdie de panificaţie uscată produs de calitate superioară,
pachete 100g, GOST 171-81 - 3/
lună

15898000-9

70.00Kilogram1.49 sare iodată GOST 13830-97, pachet 1 kg
1/lună

15872400-5

210.00Kilogram1.50 peşte congelat fără cap, "merluciu", hec, cu
greutatea nu mai putin de 0,6 kg/1
peşte, GOST 20057-96
1/saptamină.

15221000-3

48.00Kilogram1.51 fasole albe conservate borcan 0,500 kg, TUU 15.3-15331400-1
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48.00Kilogram1.51 fasole albe conservate 30087693-004
3/lună

15331400-1

30.00Kilogram1.52 halva GOST 6502-94, ambalată în cutii a
cîte 5 kg - 1/lună

15842300-5

60.00Kilogram1.53 cuş-cuş ambalat industrial pachete 1 kg -
1/saptamină.

15851250-5

2 produse alimentare pentru grădiniţa nr. 2
240.00Kilogram2.1 găini de fierbere rapida, refrigerate. GOST 23481-79, de fierbere rapidă,

calitatea I, ambalate fiecare  cu
greutatea nu mai putin de 1,6-1,8
kg/a găină. 1 / săpt.

15112000-6

360.00Kilogram2.2 piept de găină GOST 23481-79, refrigerat, de
fierbere rapidă, categoria 1, ambalat
fiecare cîte 1 kg/1
1 / săpt.

15112000-6

150.00Kilogram2.3 carne de porc  fără os fără slănină  carne de porc -refregerata ,GOST
7724-77, proaspătă, fără os, fără
slănină - 1 / săpt.

15113000-3

150.00Kilogram2.4 făină de grîu cal. superioară (pentru
panificaţie)

HG RM 68 din 29.01.2009
ambalată în pachete de hîrtie a cîte
2 kg, - 1/săptăm.
SM 202:2000

15612100-2

108.00Kilogram2.5 paste fainoase "Spagheti" GOST 875-92, Cal. superioară, gr.
V, cl. 1, ambalate pachete de
polietilenă cîte 1 kg - 1/lsăptămină.

15850000-1

30.00Kilogram2.6 crupe de griş GOST 26791-89 sau HG 520 din
22.06.2010, cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 1/săpt.

03211900-2

60.00Kilogram2.7 Arpacaș de grîu mărunt Gost-26791-89 arcapas de griu
marunt Arnăutca cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 1/săpt.

03211900-2

30.00Kilogram2.8 crupe de mei GOST 5550-74 sau HG 520 din
22.06.2010, cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 1/săpt.

03211900-2

30.00Kilogram2.9 crupe de orz PTMD 67-38869887-004 sau HG
520 din 22.06.2010, cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 1/săpt.

03211900-2

60.00Kilogram2.10 crupe de porumb PTMD6718-004-79244-006-2006
sau HG 520 din 22.06.2010, cal.
superioară, ambalate industrial  în
pachete de polietilenă a cîte 1 kg -
1/săpt.

03211900-2

30.00Kilogram2.11 crupe de arpacaş PTMD67-38869887-004 sau HG
520 din 22.06.2010, cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 1/săpt.

03211900-2

60.00Kilogram2.12 fulgi de ovăz Gost 21149-93, cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 0,5 kg - 1/săpt.

15613380-5

120.00Kilogram2.13   Crupe de hrişcă din boabe întregi GOST 5550-74, cal. superioară,
ambalate industrial  în pachete de
polietilenă a cîte 1 kg - 1/săpt.

03211900-2

120.00Kilogram2.14  Crupe de orez rotund  şlefuit GOST 6292-93, cal. superioară cu
bob rotund întreg, alb, ambalate
industrial  în pachete de polietilenă
a cîte 1 kg , valoarea energetică
330Kcal - 1/săpt.

03211300-6

60.00Kilogram2.15 biscuiţi cu lapte topit Gost 24901-89 , ambalat cutie 3,3
kg- 1/săpt.

15820000-2

30.00Kilogram2.16 biscuiţi de ovăs SMDSTU 3781-2005, ambalat în
cutii 1 kg - 1/săpt.

15820000-2
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60.00Kilogram2.17 mazăre  uscată, şlefuită, întreagă şlefuită, întreagă, ambalată
industral în pachete cîte 1 kg,
PTMD 6738869887-003 - 1/săpt.

03212213-6

59.40Kilogram2.18 fulgi de porumb glazurate, dulci (dejunuri)  fulgi de porumb glazurate dulci
,dejunuri cutii 0,33 kg,  ТУУ 15.6-
00378537-004:2006 - 1/săpt.

15811500-1

60.00Kilogram2.19 mazăre verde conservată din soiuri cu bob zbîrcit, calit.
super., în borc 0,7L, GOST 15842-
90 - 1/săpt.

03221220-4

30.00Kilogram2.20 pastă de roşii 25%, calitatea I, în borcane de 0,72
L, GOST 30425-97 sau SM
247:2004 - 1/săpt.

15331427-6

30.00Kilogram2.21 magiun de mere sterilizat în borc de 0,7 L, calitatea
superioară , GOST 6929-88 -
1/săpt.

15332200-6

30.00Kilogram2.22 icră de dovlecei sterilizat în borc de 0,5 L, calitatea
superioară , GOST 18611-73 sau
MBT 5061-89 - 1/săpt.

15331000-7

105.00Kilogram2.23 castraveţi muraţi sterilizat în borc de 1 L, calitatea
superioară , TUU2410 610500196 -
1/săpt

15331500-2

1200.00Litru2.24 suc de fructe  în asorti fără miez, fără conservanţi,sticle de
1 L, GOST 15321.600-0 - 1/săpt.

15321000-4

330.00Kilogram2.25 Zahăr-tos GOST 21-94, zahar ambalat cîte 1
kg, HG 774 din 03.07.2007 - 1/săpt

15831000-2

135.00Litru2.26 ulei de floarea soarelui deodorizat şi rafinat în sticle 1 L,
GOST 1129-93, HG 434 din
24.05.2010 - 1/săpt.

15421000-5

2300.00Bucată2.27 ouă ouă de găină, dietice de masă,
categoria I, (7 zile), SM:89, marcate
cu ştampilă roşie, cu greutatea nu
mai mică de 54gr. - 1/săpt

03142500-3

6.00Kilogram2.28 stafide stafide ambalate industrial în
pachete de polietilenă cîte 100 gr,
cu respectarea limitei maxime
admisibil de reziduri de pesticide şi
de nutriţi aprobate de  legislaţia
naţională, GOST 28501-90 - 1/săpt.

03222115-2

3.00Kilogram2.29 cacao pudră ambalată în pachete 80 gr, HG RM
204 din 11.03.2009 - 1/săpt.

15841000-5

3.60Kilogram2.30 Ceai negru de țeilon cu frunză lată pentru
infuzie

ambalat în pachete  200 gr,
TY910100139420178-97
1/săpt.

15863000-5

2.40Kilogram2.31 drojdie de panificaţie uscată produs de calitate superioară,
pachete 80g, GOST 171-81 - 1/săpt.

15898000-9

51.00Kilogram2.32 sare iodată GOST 13830-97, pachet 1 kg
1/săpt

15872400-5

80.00Kilogram2.33  file de peşte congelat  GOST 20057-96,  cu greutatea nu
mai puțin de 0.3 kg/1 pește, ambalat
în cutii 10 kg
1/săpt.

15211000-0

30.00Kilogram2.34 halva GOST 6502-94, ambalată în cutii a
cîte 5 kg - 1/săpt.

15842300-5

72.00Kilogram2.35 Fasole albe conservate borcan 0,500 kg, TUU 15.3-
30087693-004
1/săpt.

15331400-1

30.00Kilogram2.36 Fructe uscate (asorti) HG RM 1523 din 29.12.2007, SM
248-2004, sau GOST 28501-90,
ambalate industrial în pachete de
polietilenă cîte 5 kg, cu respectarea
limitei maxime admisibil de
reziduri de pesticide şi de nutriţi
aprobate de  legislaţia naţională,  -
1/săpt

15332410-1

60.00Kilogram2.37 Covrigi dulci cu mac Gost SF 40157199-004:2013 ,15811500-1
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60.00Kilogram2.37 Covrigi dulci cu mac ambalat industrial în pachete  cîte
200gr.- 1/săpt.

15811500-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
începînd cu 01.01.2018 - 30.06.2018, la comandă în instituţiile preşcolare ale primăriei or. Ocniţa
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 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii / Etras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului

Da

2 Certificat de atribuire a contului bancar Copie - eliberată de banca deţinătoare de conturi.
Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului

Da

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

Copie-eliberată de Inspectoratul Fiscal . Confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

4 Ultimul raport financiar Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului

Da

5 Oferta de preţ Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului

Da

6 Certificate de conformitate Copie - eliberată de Organismul de certificare acreditat
în sistemul Naţional de Acreditare  confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentaţia Standard Da

8 Garanţia pentru ofertă Conform F 3.2 din Documentaţia Standard Da
9 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a

agentului economic participant
Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului

Da

10 Autorizaţia de funcţionare original cu aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului, conform formularului F 3.3

Da

11 Declaraţie pe proprie răspundere original, cu aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului, completată în conformitate cu
Formularul (F 3.5)

Da

12 Formular informativ despre ofertant original cu aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului

Da

13 Paşaport sanitar la transport  copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului .

Da

14 Certificat de inspecţie a calităţii cerealelor şi a
derivatelor cerealiere

copie - eliberată de Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

15 Sistemul de management al Calităţii şi Siguranţa
alimentelor (ISO 22000 sau Programul HACCP)

pentru produsele de origine animală -original sau copie
confirmată prin semnătura şi ştampila participantului ,
obligatoriu pentru carnea de vită, pasăre, fileu de pui

Da

16 Certificat pentru confirmarea capacităţii executării
calitative a contractului de achiziţie - pentru toţi
participanţii

original - eliberat de Participant, care reflectă
următoarea informaţie: - Experienţa acumulată,
performanţele; - Volumul de producere, desfacere;
- Numărul şi calificarea personalului angajat; - Dotarea
tehnică; - Informaţie despre contractele executate în
ultimii 2 ani; confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

17 Vînzătorul se oblică să ofere servicii hamale scrisoare de confirmare, confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.

Da

18 carnet sanitar medical hamali, şoferi copie carnet medical confirmat prin aplicarea
semnăturii ştampilei 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 ORAŞULUI OCNIŢA
Adresa: Republica Moldova, Ocniţa, Ocniţa, str. Viteazul Mihai 1
Tel.: primaria.ocnita@mail.ru373 27122666 ,  Fax: 373 271 23078 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: SUHACI CRISTINA, specialist
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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: 27.11.2017 10:00
Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
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

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

27.11.2017 10:00la:
Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 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: CIUMAC ION


