Caiet de sarcini
la procedura de achiziţie a serviciilor prin Contract de mică valoare
[Formatul documentului nu va fi modificat]
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea autorităţii contractante:Administraţia Naţională a Penitenciarelor
IDNO: 1006601001012
Tip procedură achiziţie: contract de mică valoare
Obiectul achiziţiei: Servicii de design interior
Cod CPV: 79932000-6
Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării:
Servicii de design interior
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară
din: Banca Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X
[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri:
Nr.
d/o

1.

Cod CPV

79932000-6

Denumirea
serviciilor solicitate

Servicii de design
interior

Specificaţia tehnică deplină
solicitată

Cantitatea

Două săli de
şedinţe

-

Consultaţie;
Schiţa de proiect;
Vizualizarea 3D şi
selectarea materialelor;
Proiect de execuţie.

6. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ
următoarele:
Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei

1

Oferta

2

Dovada înregistrării persoanei
juridice

Cerinţe suplimentare faţă de document

în original cu ştampila şi semnătura
Participantului;
emis de organul abilitat – copie, cu
ştampila şi semnătura Participantului;

Obligativi
tatea

Da
Da

3

Certificat de atribuire al
contului bancar

eliberat de banca deţinătoare de cont - copie
cu ştampila şi semnătura Participantului;

Da

4

Certificat de efectuare
sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului – conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova, - copie cu ştampila şi
semnătura Participantului;

Da

1

Informaţii generale despre
ofertant (sediul ofertantului şi
al filialelor acestuia).

5

- confirmate prin semnătura şi ştampila
ofertantului; (format liber)

Da

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot
solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
a)
b)
c)
d)

Adresa: municipiul Chişinău, str. N. Titulescu, 35
Tel: 409-767, 409-714
E-mail: presa@anp.gov.md ; valentina.duca@penitenciar.gov.md,
Numele şi funcţia persoanei responsabile: şef al Serviciului mass-media,
dna Aliona Litvinov.

8. Întocmirea ofertelor: Oferta ( conform pag. 3) şi documentele de calificare
solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi data de ieşire, cu
semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:
- pînă la: ora 10:00
- pe: data 00.00.2018
- pe adresa: Administraţia Naţională a Penitenciarelor, municipiul Chişinău,
str. N. Titulescu, 35
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
9. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut şi corespunderea parametrilor
tehnici solicitaţi.
10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.
11. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA : 50 000,00 lei.

Conducătorul grupului de lucru:

Serghei DEMCENCO
L.Ş.
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Oferta
Numărul procedurii:
Denumirea procedurii: Servicii de design interior

Cod CPV

Denumirea bunurilor
şi/sau a serviciilor

1

2

79932000-6

Servicii de design
interior

Cantitatea

3
2 săli de
şedinţe

Data: 00.00.2018
lotul: 1

Preţ
unitar
(fără
TVA)

Preţ
unitar
(cu
TVA)

Suma
fără
TVA

Suma
cu
TVA

Specificaţia
tehnică
deplină
propusă de
ofertant

Termen
ul de
livrare/
prestare

4

5

6

7

8

9

Semnat:______________ Numele, Prenumele:________________________ În calitate de: _______
Ofertantul: _______________________ Adresa:

3

