ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziţie a bunurilor de mică valoare
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”
2. IDNO:1003600152640
3. Obiectul achiziţiei: Apă potabilă
4. Cod CPV: 41110000-3
Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării apei potabile
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor IMSP SCMC „V. Ignatenco”
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019, este alocată suma
necesară din CNAM.
[sursa banilor publici]

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

Nr.
d/o

1

Cod CPV

41110000-3

Unitate
a de
măsură

Denumirea bunurilor/serviciilor
solicitate

Apă potabilă în butelii

Cantitate
a

Specificarea
tehnică deplină
solicitată,
Standarde de
referinţă

60

Apă potabilă plată din
izvor sau sondă,
protejată de factori
externi de poluare, ph
al apei,6,0-8,0.
Îmbuteliată în
ambalaj de 19 litri,
fabricat din
policarbonat. Butelii
asigurate cu capac
termic. (Autoritatea
contractantă dispune
de butelii la schimb).

buc

5. Termenul de livrare/prestare solicitat: Livrarea va fi efectuată începând cu
data semnării contractului pînă la 31.12.2019, termen de 3 zile de la solicitare.
Locul destinaţiei finale str. Grenoble 149, IMSP SCMC „V. Ignatenco”.
6. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ
următoarele:
Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei

Cerinţe suplimentare faţă de
document

Dovada înregistrării persoanei
Digitally
by Holostenco
juridice,
însigned
conformitate
cuAlexandru

Certificat/decizie de
înregistrare a

Date: 2019.05.16 23:24:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1

Obligativitatea

DA

prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

Specificaţii tehnice

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
original conform F4.1 din
Documentaţia standard

DA

Specificaţii de preţ

original conform F4.2 din
Documentaţia standard

DA

Autorizaţia de funcţionare a unităţii
de comerţ

copia semnată şi ştampilată de
participant

DA

Autorizaţia sanitar-veterinară pe
unitate de transport

copie confirmată prin
semnătura şi ştampilată de
participant

DA

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot
solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”
b) Adresa:or. Chişinău, str. Grenoble 149
c) Tel: 079900120
d) Fax: 022-72-57-66
e) E-mail: vignatenco@ms.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: T. Veronica-specialist achiziţii
publice
8. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preţ pe lista întreagă
9. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
10.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 2 700,00
Conducătorul grupului de lucru: Alexandru HOLOSTENCO_______________
L.Ş.
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