
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/01948 23.06.2017din

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Educației
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Utilaj pentru producția de textileObiectul achiziției:
42710000-6Cod 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.:  50  din  23.06.2017.
În scopul achiziţionării "Utilaj pentru producția de textile"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

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 Utilaj pentru producția de textile
122.00Bucată1.1 Mașină industrială liniară de cusut cu masa

încorporată
Mașină industrială liniară de cusut
cu masa încorporată, U=230V,
N=0,45kW
Mașină de cusut cu 1 ac cu viteză
mare de coasere, cusătură rigidă,
pasul max. 5 mm, viteza max. 5000
imp/min, comanda de coasere
înainte și înapoi de la manetă,
ungere complet automată minimală
în circuit etanș. Servomotor
încorporat în capul mașinii cu
alimentare monofazică și
funcționare numai la acționarea
pedalei, cu economie de energie,
echipat pentru tăietor automat de fir
cu acționare electromagnetică,
ridicarea automată a piciorușului
(pentru varianta cu PFL), ștergător
de fir, întărire la începutul și la
sfârșitul coaserii și funcții automate
programabile de pe panou (tip G10
sau G50) pe capul mașinii, și
anume:
Motor revers
Viteza maximă 5000 rot/min.
Poziţionare a acului precisă
Alimentare monofazică (220V~)
Panou de programare ușor de
utilizat
Tăiere automată, întărire automată
Ridicare automată a picioruşului
Ascundere capăt de fir
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

2.00Bucată1.2 Presă pentru dublare și imprimare termică Presă pentru dublare și imprimare
termică
U=230V, N=3,00Kw,
620x380x350 mm
1.    Placa superioară deschisă,
astfel încât produsul să poată fi
călcate pliat de mai multe ori.
2.    Posibilitatea de reglare a

42710000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată1.2 Presă pentru dublare și imprimare termică temperaturii.
3.    Picioarele de cauciuc.
4.    Cu aspersor de pulverizare.
5.    Cu generatorului de abur.
6.    Rezervor de apă cu o capacitate
de 0,5 la 1,5 litri.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

6.00Bucată1.3 Overloc , 4-fire , cu masa încorporată Overloc , 4-fire , cu masa
încorporată
Mașină de surfilat universală, cu 4
ațe, cu servo motor încorporat, cu
sistem modernizat de ungere a
mecanismelor de frecare, cu
iluminare LED a zonei de lucru,
pentru material subţiri şi groase
-    Consum redus de energie;
-    Cu poziționare a acului și de
control al vitezei;
-    U=230V, N=0,45kW
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

3.00Bucată1.4 Mașină de cusut de acoperire, cu masa
încorporată

Mașină de cusut de acoperire, cu
masa încorporată
 U=230V, N=0.45kW
Motor revers, incorporabil
Viteza maximă 5000 rot/min.
Poziţionare a acului precisă
Alimentare monofazică (220V~)
Lățimea dintre ace 6,4 mm
Ridicarea piciorușului 105 mm
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

2.00Bucată1.5 Mașină de brodat cu plana detașabilă cu masă
încorporabilă

Mașină de brodat cu plana
detașabilă cu masă încorporabilă
Specificații:
- viteza de coasere 400-1000
imp/min
- recunoaște formate *pes, *dst
- mufe USB pentru USB – stick de
memorie si port de carduri de
broderie
- iluminare reglabila cu LED-uri a
zonei de coasere
- ecran nou ASV LCD cu ajustarea
luminozității si un unghi de
vizualizare mai larg
- 28 fonturi de litera si 110 modele
de broderie in memoria mașinii
- sistem automat de înfirare a ațelor
- taiere automata a firelor
- senzori de detectare a ruperii
firelor superioare si inferioare
- posibilitatea de editare de modele
pe ecran, funcție de rotație a
modelelor cu pași de 1 grad
- facilitate de selecționare din baza
proprie extinsa de culori
preprogramarea schimbării
automate a culorilor
- facilitate de poziționare a
modelelor cu 8 puncte de referință
memorie remanenta la oprirea

42710000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată1.5 Mașină de brodat cu plana detașabilă cu masă
încorporabilă

alimentarii
- compatibila pentru utilizarea
software PE Design si a altor
software-uri
- posibilitatea de a lega 4 mașini in
serie la un singur calculator cu
ajutorul soft-ului PE DESIGN
NEXT, PE DESIGN 10
- accesorii incluse:
- 4 gherghefe de dimensiuni
360×200, 180×130, 100×100,
60×40 mm,
- cutie accesorii, set ace, bobine
prebobinate (6 buc),
- plase de protecție mosor (6 buc),
cuțitaș butoniera, foarfeca,
- penseta, creion tactil, dispozitiv de
înfilare, distanțier placa ac,
- șurubelnița în cruce, șurubelnița
obișnuită,
- șurubelnița cu cap hexagonal,
șurubelnița cu cot, șurubelnița disc,
- cheie 13×10, recipient cu ulei,
perie de curățat,
- clema cablu (2 buc),
- cablu USB, 4 foi pentru brodat,
adaptor mosor (10 buc),
- capac mosor (10 buc), suporta
cititor cartela,
- foi autocolante de poziționare a
broderiei (3 buc),
- chenar/rama de susținere a
gherghefului (2 buc),
- manual de utilizare, ghid de
referință rapida, masă,
- cablu de alimentare.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

1.00Bucată1.6 Mașină de făcut butoniere cu ochișor cu masă
încorporabilă

Mașină de făcut butoniere cu
ochișor cu masă încorporabilă,
U=230V, N=0,45kW.
Cusătura   în 2 fire pentru diferite
tipuri de  butoniere cum ar fi :
butoniera  cu sau fără cap rotund
butoniera se poate coase cu sau fără
forpas (fir de întărire) butoniera se
poate coase cu/fără CODIȚĂ,  sau
cu/fără CHEIȚĂ  transversală, sau
cheița radial.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

1.00Bucată1.7 Mașină de cusut nasturi cu masă încorporabilă Mașină de cusut nasturi cu masă
încorporabilă, U=230V, N=0,55kW
Mașina electronică pentru cusut
nasturi,cusătura rigidă cu doua fire ,
Mașina de cusut nasturi cu 2 , 3 sau
4 găuri
Cusătura rigida (tip 301)
Diametrul nasturelui 8-
20mm(standard); opțional clemapt
diametre de 30 mm
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată1.8 Presă electromagnetică pentru instalarea
furniturii

Presă electromagnetică pentru
instalarea furniturii, U=230V,
N=0.55kw
Presiunea de lucru 0,4 - 0,6MPa,
Forța de presare : 650 кг,
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

6.00Bucată1.9 Cuțit de croit electric Cuțit de croit electric
•    Putere 150 W
•    Viteza 2400rotații/min
•    Greutate 1 Kg
•    Alimentare 220 V
•    Diametru lama 50 mm
•    Înălțime taiere 25 mm
Termen de garanție-minim 12 luni.

42710000-6

3.00Bucată1.10 Cuțit-paloș pentru croire Cuțit-paloș pentru croire
Lama verticala  universală, echipat
cu sistem de autoascuțire și sistem
de lubrifiere.
Puterea nominala 750W, 2800 rpm,
tensiune 230V.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

6.00Bucată1.11 Masă de calcat semiprofesională încălzită și
aspirantă cu un boiler

Masă de calcat semiprofesională
încălzită și aspirantă cu un boiler   ,
Masă de călcat semiprofesionala
încălzită și aspiranta, dotata cu un
fier de călcat profesional, boiler 2,8
litri, pompa umplere boiler și
rezervor apă de 10 litri, suprafața
încălzită.
DETALII TEHNICE:
Sursa de alimentare 220/230V
50/60Hz
Bolier 2.8 Litri
Reumplere automata boiler
Putere boiler: 900 + 900 W
Putere fier 850 W
Putere de încălzire a suprafeței 700
W
Putere de aspirare150 W
Greutate 30 kg
Dimensiuni Masa112x42 cm
Dimensiuni 127x42xh90 cm
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

12.00Bucată1.12 Masă de calcat universală semiprofesională și
fier de călcat

Masă de calcat universală
semiprofesională și fier de călcat
Masa de calcat semiprofesionala
încălzita și cu aspiranta, cu boiler
de abur de 2 litri și fier de calcat
profesional .
DETALII TEHNICE:
Sursa de alimentare 220/230V
50/60Hz
Bolier 2 Litri
Putere boiler 900 W
Presiune 3 Bar
Putere fier de calcat 850 W
Putere încălzire a suprafeței  700 W
Putere de aspirare 150 W

42710000-6
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

12.00Bucată1.12 Masă de calcat universală semiprofesională și
fier de călcat

Greutate 23.5 kg
Dimensiuni Masa 112x42 cm
Dimensiuni 133,5 cm x42xh90
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

1.00Bucată1.13 Aparat de ascuțit instrumente cu hotă Aparat de ascuțit instrumente cu
hotă, U=230V,
N=0.76kw,450x460x416 mm

Tocila: Piatra/tocila originală din
oxid de aluminiu, 200 x 40 mm
(8"×1 5/8") 120 rpm, 8.4 Nm
Discul de honuire din piele: 145×26
mm (5¾"×1")
Axul principal: INOX, EzyLock
Carcasa: top din zinc turnat, ABS
plastic rezistent la impact
Carcasa  din tablă de oțel de 3 mm
(1/8" )
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

1.00Bucată1.14 Mașină de găurit universală Mașină de găurit universalăRotații
580; 850; 1220; 1650; 2650 об/мин
Numărul de viteză    5
Axa de rotațț    50 мм
Diametru de fixare a patronului
В16
Diametrul de găurire    1,5- 13 мм
Dimensiunea masei de lucru
160х160 мм
Dimensiunile în menghina de fixare
314х200 мм
Dimensiunile platformei
440х340х220 мм
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

1.00Bucată1.15 Mașină combinată de cusut și brodat Mașină combinată de cusut și
brodat Sistemul graiferului- B 9
Viteza maximă de coasere(pe
minut)- 1000 de împunsături pe
minut
Distantă brațului liber din partea
dreaptă a acului- 10 inches / 254
mm
Touchscreen color- da
LEDURI ultra luminoase pentru
zona de cusut- 30 de LEDURI
Lățimea maximă a cusăturii- 9 mm
Lungimea maximă a cusăturii- 6
mm
Pozițiile acului- 11 poziții
stânga/dreapta/centru
Coaserea posibila in fiecare poziție
a acului
Numărul de suporți pentru papiote-
2
Sistemul de infilare semi-automat al
aței în ac
Presiunea piciorușului presor
ajustabila
Cutter automat pentru tăierea aței
Cutter manual pentru tăierea aței- 3
Sistemul cu dublu transport

42710000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată1.15 Mașină combinată de cusut și brodat Funcția de memorare (pe termen
scurt/diferite tipuri de cusături)
Funcția de memorare (pe termen
lung/diferite tipuri de cusături)
Crearea și salvarea diferitelor
combinații de cusături
Funcția BSR (cusătura dreapta si
zig-zag
Butonul Start/Stop (coaserea
posibila si fără pedala)
Buton glisant pentru reglarea
vitezei
Senzor indicator pentru ața
superioară
Senzor indicator pentru ața
inferioară
Interfața USB pentru conectarea cu
PC-ul Interfața USB pentru sticks
de memorie USB
Butoane multifuncționale
Schimbarea setărilor cusăturilor in
timp ce coaseți
Buton pentru oprirea acului sus/jos
Posibilitatea bobinării in timp ce
coaseți sau brodați
Informații pe ecran Consultant
creativ
Program personal
Functia History (aceasta funcție va
arata pe ecran cele mai folosite
cusături din ultimă perioadă)
Posibilitatea de a seta mașina cum
doriți
Funcția Eco
Coasere & Quilting
Posibilitatea de a coase la 360°
Transportul dinților lateral
Functia de securitate
Numărul de cusături (inclusive
monogramele) total- 1306
Cusături utilitare- 32
Butoniere- 15
Sistemul automat de măsurare al
lungimii butonierelor
Butoniera automata
Butoniera manuala in mai mulți
pași
Numărul de cusături decorative-
460
Numărul de cusături decorative ce
pot fi cusute cu transportul lateral-
91
Numărul de cusături pentru quilting
- 33
Numărul de cusături in cruce- 28
Numărul de fonturi pentru
monograme- 8
Monograme ce pot fi cusute cu
transportul lateral
Broderie
Viteza maxima de brodare pe
minut- 1,000 de împunsături pe
minut
Modele prestabilite de broderie(in
memoria mașinii)- 130
Tipuri de fonturi pentru monogram-

42710000-6
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măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată1.15 Mașină combinată de cusut și brodat 12
Modulul de broderie- inclus
Formatul modelului de broderie-
.EXP
Ghergheful MEGA 15 × 40cm
Ghergheful JUMBO 40 x 26cm
Memorarea modelelor de broderii
personalizate
Word ART
Funcția Drag & Drop
Importarea modelelor de broderie
Sistemul automat de taiere al atei
Ungere
Broderie la nesfârșit Funcția de
memorare a modelului la care
lucrați chiar si după ce ați închis și
ați deschis mașina
Software & Tool compatibil
Funcția de oglinda, rotire si
redimensionare a modelelor de
broderie
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

1.00Bucată1.16 Manechin bărbătesc cu părți reglabile Manechin bărbătesc cu părți
reglabile
Circumferința piept reglabilă între:
94-114 cm;
Circumferința piept reglabilă între:
82-101 cm;
Circumferința piept reglabilă între:
99-119 cm.
Gama completa Adjustoform
cuprinde manechine compuse din 8
părți ale corpului ce permit lungirea
taliei și un sistem semi-automat (12
rotite de reglaj) care înlesnește o
gama infinită de modificări la bust,
talie și șolduri.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

6.00Bucată1.17 Manechin femeiesc cu părți reglabile Manechin femeiesc cu părți
reglabile
Circumferința piept reglabilă între:
85-104 cm;
Circumferința piept reglabilă între
e: 65-85 cm;
Circumferința piept reglabilă între:
93-109 cm;
Gama completă. Adjustoform
cuprinde manechine compuse din 4
părți ale corpului ce permit lungirea
taliei și un sistem semi-automat (8
rotite de reglaj) care înlesnește o
gamă infinită de modificări la bust,
talie și șolduri.
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

3.00Bucată1.18 Manechin femeiesc mărimea.36-38, 40-42, 44-
46

Manechin femeiesc mărimea.
36-38 (1 unitate), 40-42(1 unitate),
44-46(1 unitate)
Manechinul de croitorie cu
dimensiune reglabilă între 36 și 46
dispune țn partea superioară de un

42710000-6
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3.00Bucată1.18 Manechin femeiesc mărimea.36-38, 40-42, 44-
46

buton de reglare universal ce
ajustează proporțional gâtul, talia,
bustul și șoldurile în funcție de
mărimea selectata pe scala de
reglaj. De asemenea dispune de un
reglaj separat pentru mărirea și
poziționarea bustului.
Termen de garanție-minim 12 luni.

42710000-6

2.00Bucată1.19 Manechin universal pentru călcat și finisat
haine

Manechin universal pentru călcat și
finisat haine
 Echipare: ventilator încorporat 1
CP, forma WET rotitoare, boiler
abur încorporat, abur acționat
electromagnetic prin pedala, jet de
aer reglabil, ciclu de finisare
reglabil, automat, microprocesor cu
afișaj (10 programe).
Date tehnice:
Alimentare electrica: 380 V / 3N /
50 Hz
Capacitate boiler: 9 L
Putere electrica boiler: 12 kW
Motor pompa: 0,6 kW
Motoventilator incorporat: 1 CP
(0,75 kW)
Consum abur: 8 - 20 kg/h (4 - 4,5
bar)
Presiune aer: 6 - 7 bar
Dimensiuni: 1430x780x1050mm
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

17.00Bucată1.20 Manechin H=1700 mm Manechin H=1700 mm
Mărimea 44 – 5 unități
Mărimea 46 – 10 unități
Mărimea 48 – 2 unități
Termen de garanție-minim 12 luni.

42710000-6

8.00Bucată1.21 Masă pentru utilaj 1050x720x800 mm Masă pentru utilaj 1050x720x800
mm
Masă specială pentru mașini de
cusut și surfilat pliabilă cu suprafața
de lucru 105 cm x 72 cm și
înălțimea de 80 cm. Din blat din
PAL de 36mm bordurat cu ABS de
2 mm grosime, picioarele și
longerul cu ABS de 0,6 mm. Se
poate folosi ca masă normală de
cusut și când avem nevoie de
suprafața mai mare a zonei de
coasere se ridică o parte din masă.
culoarea stejar deschis
Termen de garanție-minim 12 luni.
Asigurarea cu instalare a utilajului

42710000-6

6.00Bucată1.22 Masă modular pentru întinderea și croirea
stofei 1800x2000x800 mm

Masă modular pentru întinderea și
croirea stofei 1800x2000x800 mm
Masa de croit sau masa croitorie, se
utilizează în domeniul confecțiilor
textile,la operația de spanuit și
croit.
Scheletul este metalic, demontabil.
Este prevăzută cu picioare
reglabile.

42710000-6
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Specificarea tehnică deplină
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6.00Bucată1.22 Masă modular pentru întinderea și croirea
stofei 1800x2000x800 mm

Suprafaţa: lemn stratificat sau PAL
cu partea superioară PVC cu
grosimea de 30 mm vopsită de
culoarea stejar deschis

42710000-6

2.00Bucată1.23 Masă modular pentru întinderea și croirea
stofei 3000x2000x800

Masă modular pentru întinderea și
croirea stofei 3000x2000x800.
Masa de croit sau masa croitorie, se
utilizează în domeniul confecțiilor
textile,la operația de spanuit și
croit.
Scheletul este metalic, demontabil.
Este prevăzută cu picioare
reglabile.
Suprafaţa: lemn stratificat sau PAL
cu partea superioară PVC cu
grosimea de 30 mm vopsită de
culoarea stejar deschis
Cu dispozitivul  "cap span " cu
derulator baloți.

42710000-6

25.00Bucată1.24 Masă pentru utilaj 800x540x800 mm Masă pentru utilaj 800x540x800
mm
Masa pliabila cu suprafața de lucru
80 cm x 54 cm și înălțimea de 80
cm din blat din PAL de 36mm
bordurat cu ABS de 2 mm grosime,
picioarele și longerul cu ABS de
0,6 mm. Picioarele fixate. Se poate
folosi ca masă normală de cusut și
când avem nevoie de suprafața mai
mare a zonei de coasere se ridică o
parte din masă.  culoarea stejar
deschis.

42710000-6

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 60 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția
Achiziții Publice. Livrarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar (în raza mun. Chișinău)
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Certificat IFS Certificat privind lipsa sau existenţa restanțelor faţă de
bugetul public naţional eliberat de către IFS

Da

2 Oferta Conform formularului F 3.1 Da
3 Garanția pentru ofertă Conform fromularului F 3.2 Da
4 Extras de la Camera înregistrării de Stat ce va conţine genul de activitate şi lista fondatorilor

operatorului economic
Da

5 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere

Conform formularului F 3.4 Da

6 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

3 ani Da

7 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

original Nu

8 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

9 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

10 Formularul informativ despre ofertant Conform formularului F 3.3 Da
11 Certificat de atribuire a contului bancar Copie, confirmată prin semnatura şi ştampial

participantului
Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

12 Specificații tehnice Conform formularului F 4.1 Da
13 Specificații de preț Conform formularului F 4.2 Da
14 Ultimul raport financiar Copie, confirmată prin ştampila şi semnătura

participantului
Da

15 Certificat sau contract cu  unitate service autorizata Original sau copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului

Da

16 Declaraţie privind situaţia personală a operatorului
economic

Conform formularului (F3.5) 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: Ministerul Educației
Adresa: Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Tel.: sergiu.buciumas@edu.md022  23 37 73 ,  Fax: 022  23 27 27 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ABAŞEV EUGENIU, şef Secţie patrimoniu, achiziţii publice, investiţii şi exploatare

Setul de documente poate fi primit la adresa: Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 birou 460.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 14.07.2017 10:00
Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 birou 460pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 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

14.07.2017 10:00la:
Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 birou 444pe 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: POGOLŞA LILIA


