ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziţie a bunurilor prin cererea ofertelor de preţuri
1. Denumirea autorităţii contractante: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
2. IDNO:
1005600034034
3. Tip procedură achiziţie: Cerere de oferte de preţuri
4. Obiectul achiziţiei:
Instalaţii ştiinţifice
5. Cod CPV: 45214630– 5
Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Instalaţii ştiinţifice
conform necesităţilor INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma
necesară din: Proiect 984890 NATO EAP SFPP
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile,
să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:
Nr
.
d/
o

Cod CPV

1

45214630 – 5

Unitate
a de
măsură

Denumirea bunurilor
solicitate

Masă Optică

buc.

Specificarea
tehnică deplină
Cantitate
solicitată,
a
Standarde de
referinţă
Conform cu caietul
1
de sarcini

Cerinţele faţă de bunurile solicitate sunt expuse în caietul de sarcini care poate fi
descărcat de pe pagina web a autorităţii contractante:
http://phys.asm.md/stateaquisitions/caietsarcini-cop309op18.pdf
6. Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale: 3 luni , IFA, str.
Academiei 5
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ
următoarele:
Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei

Cerinţe suplimentare faţă
de document

Obligativitatea

1

Oferta comercială

Da

2

Copia certificatului de înregistrare

Da

3

Copia extrasului din registru de Stat
a persoanelor juridice

Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot
solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
1

Adresa: MD-2028, mun. Chişinău, str. Academiei 5
c) Tel: 022 73 81 69
d) Fax: 022 73 81 49
e) E-mail: epasincovschi@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Emil Pasincovschi, membru al
grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie
f) http://phys.asm.md/stateaquisitions/caietsarcini-cop309op18.pdf
9. Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi
întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei
responsabile şi urmează a fi prezentate:
- până la ora 10:00
- pe: 15 martie 2018
- pe adresa: Chişinău MD-2028, str. Academiei 5, birou 230.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
10.Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut.
11.Termenul de valabilitate a ofertelor: până la 31.12.2018.
12. Garanţia pentru ofertă:
Nu se cere
b)

13.Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri
se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la
adresa : str. Constantin Tănase 7, mun. Chişinău
14.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 160 000

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.

Ex. E. Pasincovschi
Tel. 022 73 81 69

2

