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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Rubrica
Autoritatea contractantă/Organizatorul
procedurii:
Obiectul achiziţiei:
Numărul procedurii:
Tipul obiectului de achiziţie:
Codul CPV:
Numărul şi data Buletinului
Achiziţiilor Publice:
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:
Administratorul alocaţiilor bugetare:
Plăţi/mijloace financiare din partea
partenerului de dezvoltare:
Denumirea cumpărătorului:
Destinatarul:
Limba de comunicare:
Pentru clarificarea documentelor de
atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
CONSILIUL RAIONAL CAHUL
Procurare utilaj pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul raional Cahul
18/03531
Licitaţie publică
39000000-2
62 din 07.08.2018
Bugetul local
Consiliul raional Cahul
Nu se utilizează
Consiliul raional Cahul
Consiliul raional Cahul
De stat
Adresa: Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
Tel: 029928441
Fax: 029922058
E-mail: achizitiicrcahul@gmail.com
Persoana de contact: MATCAŞ LUDMILA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:
Nr. d/o

Cod CPV

Denumire Bunuri solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

1
1.1

Utilaj pentru blocul alimentar
39711130-9 Dulap frigorific

Bucată

2.00

1.2

39711130-9 Dulap frigorific

Bucată

3.00
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Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă
Alimentare:230V Dimensiuni:14001500*855-860*2000-2100 mm
Dimensiuni camera: 1260-1320*630695*1445-1505 mm Capacitate:13001400L Temperatura:0......+10grdC
Iluminare interioară Realizat complet
(interior/exterior) din inox Sistem de
răcire ventilată În dotare: compresor,
panou comandă electronic cu display
pentru indicarea parametrilor de
funcționare Izolație termică: 60-70 mm 2
uși Sistem încuietoare la cheie Deschidere
uși: stînga-dreapta Decongelare automată
Colțuri interioare rotunjite ce permit o
igenizare completă 6 rafturi incluse,
ajustabile pe înălțime. Mărimi rafturi:530550*630-650 mm Picioare din inox,
reglabile pe înălțime Control temperatură
digital Puterea 400-580 W
Dimensiuni exterioare:855-860*700710*2000-2100 mm Dimensiuni
interioare: 600-620*695-700*(2*max710)
Temperatura:0....+8grdC Puterea: 200235W Nr. de uși - 2 Rafturi acoperite
Termometru digital pe unitate de comandă
Picioare ajustabile Volum interior - 700 l
Răcire prin ventilare Realizat complet
interior/exterior inox
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1.3

39711130-9 Cameră de refrigerare

Bucată

1.00

1.4

39711130-9 Dulap frigorific

Bucată

1.00

1.5

39141000-2 Tăietor de legume

Bucată

1.00

1.6

39000000-2 Robot de curățat cartofi

Bucată

1.00

1.7

30190000-7 Cuptor electric cu convecție

Bucată

2.00

1.8

42996500-9 Dedurizator (filtru pentru apă)

Bucată

1.00

1.9

39141000-2 Hotă

Bucată

1.00

1.10

39141000-2 Încălzitor de apă

Bucată

1.00
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Dimensiuni:1800-1900*1800-1900*20002100 Cameră frigorifică refrigerare din
panou termoizolant tip sandwich, dotată
cu agregat frigorific 2500W, 230V Panou
termoizolant tip sandwich cu polistiren
dublă densitate sau poliuretan cu ambele
fețe din inox, 100mm grosime, pereți,
plafon, ușa frigorifică lățime 900 mm,
profile colț, scafa și plinta PVC. Panourile
termoizolante și profilele PVC folosite
pentru a masca îmbinările și colțurile au
agrement tehnic pentru utilizare în
industria alimentară. Instalație electrică
inclusă: lampa IP65, întrerupător IP 65,
tablou automatizare, comenzi specializate.
Temperatura: -5....+5grd C
Capacitate interioară: min.1400 l
Dimensiuni exterioare: 1400-1500*855860*2000-2100 Dimesniuni interioare:
min.1320*min.695*min.1505
Temperatura:-18.....-20grdC Rafturi:
min.6 buc. Interior/ exterior - inox Nr. de
uși-2(deschidere stânga - dreapta) Blocare
uși cu cheie Putere:400-580W Răcire
dinamică (ventilator) Dezghețare
automată, picioarele au o înălțime de 150
mm cu o reglare a înălțimii de 50 mm
Tăietor electric din inox este proiectat
pentru a fi utilizat în catering pentru
tăiere/ feliere de fructe și legume în
diferite forme (cuburi) și dimensiuni,
răzuire brânză, biscuiți, ciocolată, nuci,
morcovi; mărunțire țelină, cartofi, mere,
napi, sfeclă, brânză de mozzarella. Cu o
gamă largă de diferite lame de tăiere
pentru a asigura tăierea de apoape orice
dimensiune și tip (discuri de frecare, tăiere
zaruri, fărâme, morcov corean). Să aibă un
motor îmbunătățit și piese de rezistență
ridicată la uzură. Corpul tăietorului de
legume este fabricat dintr - un aliaj din
aluminiu și din oțel inoxidabil. Motor
ventilat pentru utilizare intensivă
constantă. Sistem cădere liberă permite
produsului să taie produse moi și delicate,
precum mozzarella și alte brânzeturi moi.
Alimentația 230V Capacitate cuvă: min.
10 l
Confecționată din oțel inoxidabil Disc
abraziv extrem de rezistent, cilindru
abraziv ușor de instalat, panou de control
cu butoane on/off Capacitatea de
încărcare-min. 10 kg Putere (W)-min.550
Productivitate:220-270kh/h Alimentare:
380V/50Hz
Dimensiunile:800-810*770-780*509-519
mm Tave pentru copt - min.3 buc.
Putere(kw)-min.6,5 Temperatura de
coacere-30-260grdC Convecție -2 turbine
Inox Lumină interioară Timer: 0-120 min
Panou de control electronic
Confecționat din inox Capacitate filtru
rasină-12 litri Robinet din bronz
Confecționată din inox
Mărimi:900*1000*450-conform
proiectului Presiune ventilator max-250Pa
2 filtre din inox Capacitate absorbțiemin.1000 mc/h Sistem de iluminare
Capacitate: 110 litri Temperatura min/max
aer:5/42grdC Puterea absorbție medie:250
W Timp de încălzire aer la 20
grdC:6.30H/min Cantitatea max de acm la
40 grdC:169litri Capacitate rezervor de
acumulare:110 litri Tensiune
electrică/consum max.220/1460V/W
Clasa de protecție: IP*4
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1.11

39141000-2 Încălzitor de apă

Bucată

1.00

1.12

39141000-2 Marmită pe gaz cu încălzire directă

Bucată

1.00

1.13

39141000-2 Marmită pe gaz cu încălzire directă

Bucată

1.00

1.14

39141000-2 Tigaie basculantă

Bucată

1.00

1.15

39141000-2 Aragaz profesiona

Bucată

1.00

1.16

39141000-2 Aragaz profesional

Bucată

1.00

1.17

39141000-2 Cuptor gastronomic

Bucată

1.00

1.18

42996500-9 Dedurizator (filtru pentru apă)

Bucată

1.00
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Capacitate: 150 litri Temperatura min/max
aer:5/42grdC Puterea absorbție medie:680
W Timp de încălzire aer la 20 grdC:2.35
H/min Cantitatea max de acm la 40
grdC:230 litri Capacitate rezervor de
acumulare:150 litri Tensiune
electrică/consum max.220/2500 V/W
Clasa de protecție: IP*4 Grosime izolație55 mm/41mm
Alimentare: gaz Puterea min.19.5 kw
Dimesniuni:800-810*700-710*900-910
mm Capacitate :60 litri Consum gaz
natural:2.03 metri cubi/h Consum GPL:
1.53 kg/h Confecționat din inox Prevăzută
cu valvă de siguranță, termostat și
termocuplu Robinet pentru apă caldă/rece
Robinet de scurgere a ape
Alimentare: gaz Puterea min.19.5 kw
Dimesniuni:850-860*900-910*900-910
mm Capacitate :100 litri Confecționat din
inox Cu încălzire directă Termostat de
siguranță Robinet pentru apă caldă/rece
Robinet de scurgere a apei
Alimentare: gaz Capacitate: 120 litri
Basculare motorizată Structura realizată
integral din oțel inox cu finisaj
Dimensiuni: 1200-1210*900-910*900910 h mm Cuva din oțel inox are baza cu
grosime de 10 mm și finisaj anti-lipire
cumicro-sfere ceramice Robinetul de
alimentare cu apă și colțurile rotunjite ale
cuvei asigură curățarea ușoară a utilajului
Cant de protecție la perete Rabatare
manuală a cuvei (opțional: automată)
Panou de control frontă Capac cu rulmenți
Termostat Senzor detectare cuvă ridicată
picioare reglabile
4 ochiuri fără cuptor Corp total inox
Include picioare și poliță inferioară
Structura de inox ranforsată, robustă și
durabilă Arzător fontă cu ardere dublă
Valva gaz cu temocuplă siguranță Nivel de
reglare flacără - 2 Grătar suport din fontă
emailată Butoane de control mari și
robuste 3 arzătoare*4kw gaz + 1 arzător
8kw Putere totală gaz: 20kw(17.2 kCal/h)
Dimensiuni exterioare:850-860*850860*860-870 cm
4 ochiuri și cuptor gaz Putere totală gaz:
237.6 kw Dimensiuni: 850-860*900910*850-860 cm Corp total inox
Arzătoare performante cu valvă de
siguranță și flacără pilot Arzătoare din
fontă, cu flacără deschisă Suporturi din
fontă Tavă pentru colectare Cuptor
capacitate tavă 2/1 GN Putere ochiuri:
2*5.52 kw; 1*8.0 kw; 1*10.2 kw Putere
cuptor: 8.6 kw-8.0 kcal/h Control
termostat cuptor Arzător cuptor cu valvă
de siguranță și flacără de veghe
Convecție/injecție abur Tip alimentare:
gaz Tăvi incluse - 12 buc. GN 1/1
Dimensiuni:980-990*922-932*1430-1440
Puterea: min.600W Temperatura: 0-280
grdC Distanța dintre tave: min.70 mm
Timer digital: 0-10 ore Putere gaz: 17 kw
Control touch screen Spălare automată
Colțuri rotunjite Ușă cu închidere ermetică
și deschidere laterală Suport tave din inox
Ventilație evacuare aburi Lumină
interioară
Confecționat din inox Capacitate filtru
rasină-16 litri Robinet din bronz
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1.19

39141000-2 Mașină de tocat carne

Bucată

1.00

1.20

39141000-2 Blender de bucătărie profesional

Bucată

1.00

1.21

39151100-6 Palete

Bucată

3.00

1.22

39141000-2 Cîntar

Bucată

2.00

1.23

39711130-9 Frigider (fără cameră de înghețare)

Bucată

2.00

1.24

39141000-2 Butuc pentru tranșat carne

Bucată

1.00

1.25

39141000-2 Cîntar

Bucată

3.00
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Confecționată din inox Cuțit și melc din
oțel inoxidabil Productivitate: min.50 kg
Sită: diametru - min.4.5 mm Motor
ventilat Dimesniuni: 300-310*270280*360-370 Dezasamblare ușoară
pentrucurățare facilă Motor cu mecanism
de protecțiela supraîncălzire Picioare non alunecare Putere: 0.37-0.5 kw 230V-550V
Putere totală: 1000 W Dimensiuni: 242250*304-314*444-450 mm Structura: oțel
inoxidabil Capacitate: 0.4 - 3 kg/sarja
Productivitate: 2-15 porții (porția - 200 gr)
Capacitate bol: min.4.5 l Bolul va fi din
oțel inoxidabil, detașabil, capac etans,
cuțit zimțat fin și sistem răzuire bol Viteza
de rotație: 1500/3000 rpm Funcție: PULS
Tensiune de alimentare: 400 V/50 HZ
Motor cu inducție: sistem magnetic de
siguranță și frînă de motor
Palet din plastic alimentar capacitate
statică pînă la 1500 kg Dimensiuni
necesare: 1200*800*250 - conform
proiectului
Q - 150 kg Cîntar tip platformă Ecran
LCD cu contrast înalt și iluminare Setare
automată la zero Alegerea greutății
ambalajului Fixarea ultimei afișări
Informația afișată pe ecran: masa
Platformă din oțel inoxidabil Acumulator
inclus Tastieră cu 6 taste capacitatea max 150 kg Caapcitate min. - 1 kg Valoarea
diviziunii reale (d): 50 gr Alimentare de la
rețea: 220V(+10%; -15%); 50 Hz+/-2%
Temperatura de funcționare, grdC:
-5.....+35 Timpul de operare de la
acumulator (ore): 120 Dimensiuni
platformă: min. 400-480 Siguranță la apă
și praf
Dimensiunile necesare: 600-610*600610*2000-2100 Volum net: 319 litri
Iluminare interioară LED Polițe din sticlă
ajustabile - 5 buc. Sertar pentru fructe și
legume Sertare ajustabile cu suporturi
metalice Un sertar transparent acoperit
Suport pentru ouă Clasa de eficiență: A+
Consum anual energie: 143 kw Clasa
climatică: SN, N, ST Nivel zgomot: 34
dB(A)
Cadru: inox Blat din polipropilenă cu
grosime de min. 8 cm Dimensiuni:
500*700*850 mm (LxlxH) - conform
proiectului Picioare: min.40*40 mm
Q - 30 kg Cîntar tip platformă Calcularea
articolelor per bucată Ecran LCD cu
contrast înalt și iluminare Setare automată
la zero Alegerea greutății tare Fixarea
ultimei afișări Informația afișată pe ecran:
masa, numărul articoelor Platformă din
oțel inoxidabil Acumulator inclus Tastieră
cu 4 taste Capacitate max - 30 kg
Capacitate min. - 100 gr. Valoarea
diviziunii reale (d):5/10 gr. Alimentare de
la rețea: 220 V(+10%; -15%); 50Hz+/-2%
Temperatura de funcționare, grdC:0.....+40
Timpul de operare de la acumulator(ore):
120 Dimensiuni platformă: min. 290*220
Siguranță la apă și praf
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1.26

39141000-2 Cîntar

Bucată

2.00

Q - 15 kg Calcularea articolelor per bucată
Cîntar tip platformă Ecran LCD cu
contrast înalt și iluminare Setare automată
la zero Alegerea greutății tare Fixarea
ultimei afișări Informația afișată pe ecran:
masa, numărul articolelor Platformă din
oțel inoxidabil Acumulator inclus Tastieră
cu 4 taste Capacitatea max. - 15 kg
Capacitatea min. - 40 gr Valoarea
diviziunii reale (d):2/5 gr. Alimentare de la
rețea: 220 V (+10%; -15%); 50Hz +/-2%
Temperatura de funcționare, grdC:0....+40
Timpul de operare de la acumulator (ore):
120 Dimensiuni platformă: min. 290*220
Siguranță la apă și praf

2
2.1

Mobilier pentru blocul alimentar
39000000-2 Dulap pentru haine

Bucată

6.00

2.2

39141000-2 Scaun

Bucată

5.00

2.3

39141000-2 Masă pentru birou

Bucată

2.00

2.4

39141000-2 Scaun

Bucată

4.00

2.5

39141000-2 Dulap

Bucată

4.00

2.6

39141000-2 Masă de birou

Bucată

1.00

2.7

39141000-2 Dulap de bucătărie

Bucată

1.00

2.8
2.9

39141000-2 Fotoliu pentru odihnă
39141000-2 Dulap

Bucată
Bucată

1.00
1.00

2.10

39141000-2 Masă pentru bucătărie

Bucată

1.00

2.11

39141000-2 Dulap pentru pîine

Bucată

1.00

2.12

39141000-2 Dulap pentru haine

Bucată

2.00

2.13

30190000-7 Tehnică de calcul

Bucată

1.00

Dulap pentru haine cu 2 secții
Dimensiunile necesare:
600*450*1800Număr de polițe: 4 (sus și
jos) Bară pentru haine - 2 buc. PAL
melaminat de 18 mm grosime
Scaune, carcasa din metal, tapițerie - piele
artificială Mărimile necesare:
min.450*450*740
Structura - PAL melaminat 18 mm Masa
dispune de poliță glisantă pentru tastatură,
dulap cu ușă cu 2 polițe interioare, sertar
Mărimile necesare: 1200*600*740 conform proiectului
Baza- stea cu 4 roți, cu mecanism de
înclinare, rotire, reglare pe înălțime,
carcas metalic, tapițat cu stofă de culoare (
la alegere) Dimensiuni: -diametru bază:
60-70 cm - lățime spătar: 50-60 cm lățime: 60-65 cm -adâncime șezut:55-60
cm -înălțime min.șezut: 45-55 cm înălțime max. șezut: 55-65 cm -înălțime
totală: max. 115 cm
Mărimile necesare: 700*400*1800 conform proiectului Dulap pentru birou cu
uși joase din PAL melaminat de 18 mm
grosime Cu 3 polițe în partea de susu și 2
polițe interne
Dimensiunile necesare: 1500*700*740
Masă unghiulară Material carcasă/ fasadă:
PAL melaminat Masa este una
multifuncțională, ea putând fi folosită și
pentru calculator. Dispune de poliță
glisantă pentru tastatură și are un dulap cu
ușă cu 2 polițe interioare și sertar.
Mărimile necesare: 600*600*18000
Interior: 4 polițe În partea de jos ușile vor
fi confecționate din PAL melaminat. În
partea de sus ușile vor fi din sticlă.
Dimensiunile necesare: 500*500*600
Dimensiunile necesare: 700*400*400
Număr de uși - 2 Număr de polițe
interioare - 2
Dimensiunile necesare: 1200*800*730
Confecționată din PAL melaminat
Dimensiuni: 1200*600*1725 12 polițe din
lemn 2 uși cu deschidere stînga - dreapta
Corp inox cu grosime de 1.2 mm Produs
din inox calitatea AISI 304 Sistem de
prindere pe perete
Dulap pentru haine cu 1 secție
Dimensiunile necesare:300*225*900
Număr de polițe: 2 (sus și jos) Bară pentru
haine - 1 buc. PAL melaminat de 18 mm
grosime
Procesor - 4 nuclee cu fregvența 2.13.5Ghz RAM - 8 Gb Mainboard - socket
1150 HDD- 1 TB Bloc de alimentare 500
W Monitor 21 Inch rezoluția 1920*1080
Tastatura + Maus USB
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3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
3.1

Denumirea documentului/cerinţelor
Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

3.2

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

3.3

Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii

3.4

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
identificată prin referire la specificații sau standard
relevante
Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit

3.5
3.6

3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Cerinţe suplimentare
Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (
F3.4)
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul
economic
Licența de activitate sau Autorizația de funcționare, Copie –
confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului
Nu se cere

Obl.
DA

Certificate de calitate a produselor propuse, copie confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

DA

Ofertantul va avea minim 1 an de experență specifică în
livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii
aceste cerințe operatorul economic completează formularul
F3.3. Valoarea unui contract individual îndeplinit cu
anexarea actelor doveditoare conținând valori, perioade de
livrare, beneficiari indiferent dacă aceștea din urmă sunt
autorități contractante sau clienți privați, întocmită conform
formularului F3.3
Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
Mjloc de transport pentru livrarea bunurilor la destinație.
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței:
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
Documente care atestă faptul că operatorul economic se află
urmează a fi atribuit
în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor
indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în
dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii
contractului. Se va completa formularul F3.3
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
Declarație pe proprie răspundere conform Formularului
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea (F3.5)
nr. 131 din 03.07.2015
Oferta
Original, conform formularului F3.1 din Documentația
Standard
Informații generale despre ofertant
Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(F3.3)
Raportul financiar
Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce
implementarea contractului conform Formularul (se va
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea indica)
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)
Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
minim 1 an
şi/sau serviciilor similare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
Nu se cere
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)
Garanția pentru ofertă
original
Specificație tehnică
conform formularului F 4.1
Specificație de preț
conform formularului F4.2
Certificat Inspectoratul Fiscal
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului

DA

DA

DA
NU

DA

DA
DA
DA
DA
NU

DA
NU
DA
DA
DA
DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.9

Oferte alternative:
Garanţia pentru ofertă:

Nu vor fi
Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
Garanţia pentru ofertă va fi în valoare 1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
de:
Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
Nu se aplică, Incoterms 2013
termenii comerciali acceptaţi vor fi:
Termenul de
45 de zile inclusiv ivrarea și instalarea
livrare/prestare/executare:
Metoda şi condiţiile de plată vor fi:
prin transfer în termen de 10 zile după primirea bunurilor
Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 45 zile
Ofertele în valută străină:
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
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5.1

5.2

5.3

Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 18/03531
Pentru achiziţionarea de: Procurare utilaj pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul
raional Cahul
Autoritatea contractantă: CONSILIUL RAIONAL CAHUL
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str.
Independenţei piaţa 2
A nu se deschide înainte de: 28.08.2018 10:00
Pentru depunerea ofertelor, adresa
Adresa: Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
autorităţii contractante/organizatorului Tel: 029928441
procedurii este:
Fax: 029922058
E-mail: achizitiicrcahul@gmail.com
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 28.08.2018 10:00
Deschiderea ofertelor va avea loc la
Adresa: Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenţei piaţa 2
următoare adresă:
Tel: 029928441
Data, Ora: 28.08.2018 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1

6.2
6.3

Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:
Modalitatea de efectuare a evaluării:
Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Leu MD

Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:
Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):
Garanţia de bună execuţie a
contractului:
Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

Cel mai mic preţ

BNM
28.08.2018
pe poziții
Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1
7.2
7.3
7.5

5.00%
Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
6 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:
GROZA ION ________________________________
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