
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

servicii de transport aerian de pasageriObiectul achiziției:
60400000-2Cod 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.:  92  din  29.11.2016.
În scopul achiziţionării "servicii de transport aerian de pasageri"
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   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Chișinău-Paris-Chișinău
1.00Bucată1.1 Chișinău-Paris-Chișinău60400000-2

2 Chișinău-Strasbourg-Chișinău
1.00Bucată2.1 Chișinău-Strasbourg-Chișinău60400000-2

3 Chișinău-Biaritz-Chișinău
1.00Bucată3.1 Chisinău-Biaritz-Chișinău60400000-2

4 Chișinău- Bruxelles-Chișinău
1.00Bucată4.1 Chișinău- Bruxelles-Chișinău60400000-2

5 Chișinău-Munchen-Chișinău
1.00Bucată5.1 Chișinău-Munchen-Chișinău60400000-2

6 Chișinău-Frankfurt-Chișinău
1.00Bucată6.1 Chișinău-Frankfurt-Chișinău60400000-2

7 Chișinău-Berlin-Chișinău
1.00Bucată7.1 Chișinău-Berlin-Chișinău60400000-2

8 Chișinău-Stutgard-Chișinău
1.00Bucată8.1 Chișinău-Stutgard-Chișinău60400000-2

9 Chișinău-Sofia-Chișinău
1.00Bucată9.1 Chișinău-Sofia-Chișinău60400000-2

10 Chișinău-Burgas-Chișinău
1.00Bucată10.1 Chișinău-Burgas-Chișinău60400000-2

11 Chișinău-București-Chișinău
1.00Bucată11.1 Chișinău-București-Chișinău60400000-2

12 Chișinău-Timișoara-Chișinău
1.00Bucată12.1 Chișinău-Timișoara-Chișinău60400000-2

13 Chișinău-Varșovia-Chișinău
1.00Bucată13.1 Chișinău-Varșovia-Chișinău60400000-2

14 Chișinău- Cracovia-Chișinău
1.00Bucată14.1 Chișinău- Cracovia-Chișinău60400000-2

15 Chișinău-Budapesta-Chișinău
1.00Bucată15.1 Chișinău-Budapesta-Chișinău60400000-2

16 Chișinău-Viena-Chișinău
1.00Bucată16.1 Chișinău-Viena-Chișinău60400000-2

17 Chișinău-Praga-Chișinău
1.00Bucată17.1 Chișinău-Praga-Chișinău60400000-2

18 Chișinău-Riga-Chișinău
1.00Bucată18.1 Chișinău-Riga-Chișinău60400000-2

19 Chișinău-Vilnius-Chișinău
1.00Bucată19.1 Chișinău-Vilnius-Chișinău60400000-2

20 Chișinău-Luxembourg-Chișinău
1.00Bucată20.1 Chișinău-Luxembourg-Chișinău60400000-2

21 Chișinău-Văduț-Chișinău
1.00Bucată21.1 Chișinău-Văduț-Chișinău60400000-2

22 Chișinău-Copenhaga-Chișinău
1.00Bucată22.1 Chișinău-Copenhaga-Chișinău60400000-2
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23 Chișinău-Zagreb-Chișinău
1.00Bucată23.1 Chișinău-Zagreb-Chișinău60400000-2

24 Chișinău-Dubrovnik-Chișinău
1.00Bucată24.1 Chișinău-Dubrovnik-Chișinău60400000-2

25 Chișinău-Berna-Chișinău
1.00Bucată25.1 Chișinău-Berna-Chișinău60400000-2

26 Chișinău-Montreux-Chișinău
1.00Bucată26.1 Chișinău-Montreux-Chișinău60400000-2

27 Chișinău-Geneva-Chișinău
1.00Bucată27.1 Chișinău-Geneva-Chișinău60400000-2

28 Chișinău-Basel-Chișinău
1.00Bucată28.1 Chișinău-Basel-Chișinău60400000-2

29 Chișinău-Moscova-Chișinău
1.00Bucată29.1 Chișinău-Moscova-Chișinău60400000-2

30 Chișinău-Sankt-Petersburg- Chișinău
1.00Bucată30.1 Chișinău-Sankt-Petersburg- Chișinău60400000-2

31 Chișinău-Kiev-Chișinău
1.00Bucată31.1 Chișinău-Kiev-Chișinău60400000-2

32 Chișinău-Odessa-Chișinău
1.00Bucată32.1 Chișinău-Odessa-Chișinău60400000-2

33 Chișinău-Ialta-Chișinău
1.00Bucată33.1 Chișinău-Ialta-Chișinău60400000-2

34 Chișinău-Minsk-Chișinău
1.00Bucată34.1 Chișinău-Minsk-Chișinău60400000-2

35 Chișinău-Baku-Chișinău
1.00Bucată35.1 Chișinău-Baku-Chișinău60400000-2

36 Chișinău-Tbilisi-Chișinău
1.00Bucată36.1 Chișinău-Tbilisi-Chișinău60400000-2

37 Chișinău-Batumi-Chișinău
1.00Bucată37.1 Chișinău-Batumi-Chișinău60400000-2

38 Chișinău-Dușanbe-Chișinău
1.00Bucată38.1 Chișinău-Dușanbe-Chișinău60400000-2

39 Chișinău-Ohrid-Chișinău
1.00Bucată39.1 Chișinău-Ohrid-Chișinău60400000-2

40 Chișinău-Skopje-Chișinău
1.00Bucată40.1 Chișinău-Skopje-Chișinău60400000-2

41 Chișinău-Nicosia-Chișinău
1.00Bucată41.1 Chișinău-Nicosia-Chișinău60400000-2

42 Chișinău-Larnaca-Chișinău
1.00Bucată42.1 Chișinău-Larnaca-Chișinău60400000-2

43 Chișinău-Havana-Chișinău
1.00Bucată43.1 Chișinău-Havana-Chișinău60400000-2

44 Chișinău-Rabat-Chișinău
1.00Bucată44.1 Chișinău-Rabat-Chișinău60400000-2

45 Chișinău-Shanghai-Chișinău
1.00Bucată45.1 Chișinău-Shanghai-Chișinău60400000-2

46 Chișinău-Hong-Kong-Chișinău
1.00Bucată46.1 Chișinău-Hong-Kong-Chișinău60400000-2

47 Chișinău-Tallinn-Chișinău
1.00Bucată47.1 Chișinău-Tallinn-Chișinău60400000-2

48 Chișinău-Beijing-Chișinău
1.00Bucată48.1 Chișinău-Beijing-Chișinău60400000-2

49 Chișinău-Podgorica-Chișinău
1.00Bucată49.1 Chișinău-Podgorica-Chișinău60400000-2

50 Chișinău-Sveti-Chișinău
1.00Bucată50.1 Chișinău-Sveti-Chișinău60400000-2

51 Chișinău-Roma-Chișinău
1.00Bucată51.1 Chișinău-Roma-Chișinău60400000-2

52 Chișinău-Veneția-Chișinău
1.00Bucată52.1 Chișinău-Veneția-Chișinău60400000-2

53 Chișinău-Torina-Chișinău
1.00Bucată53.1 Chișinău-Torina-Chișinău60400000-2

54 Chișinău-Palermo-Chișinău
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1.00Bucată54.1 Chișinău-Palermo-Chișinău60400000-2
55 Chișinău-Lisabona-Chișinău

1.00Bucată55.1 Chișinău-Lisabona-Chișinău60400000-2
56 Chișinău-Erevan-Chișinău

1.00Bucată56.1 Chișinău-Erevan-Chișinău60400000-2
57 Chișinău-Dublin-Chișinău

1.00Bucată57.1 Chișinău-Dublin-Chișinău60400000-2
58 Chișinău-Londra-Chișinău

1.00Bucată58.1 Chișinău-Londra-Chișinău60400000-2
59 Chișinău-Edinburg-Chișinău

1.00Bucată59.1 Chișinău-Edinburg-Chișinău60400000-2
60 Chișinău-Tirana-Chișinău

1.00Bucată60.1 Chișinău-Tirana-Chișinău60400000-2
61 Chișinău-Washington-Chișinău

1.00Bucată61.1 Chișinău-Washington-Chișinău60400000-2
62 Chișinău-New York-Chișinău

1.00Bucată62.1 Chișinău-New York-Chișinău60400000-2
63 Chișinău-Boston-Chișinău

1.00Bucată63.1 Chișinău-Boston-Chișinău60400000-2
64 Chișinău-Astana-Chișinău

1.00Bucată64.1 Chișinău-Astana-Chișinău60400000-2
65 Chișinău-Almatî-Chișinău

1.00Bucată65.1 Chișinău-Almatî-Chișinău60400000-2
66 Chișinău-Haga-Chișinău

1.00Bucată66.1 Chișinău-Haga-Chișinău60400000-2
67 Chișinău-Amsterdam-Chișinău

1.00Bucată67.1 Chișinău-Amsterdam-Chișinău60400000-2
68 Chișinău-Belgrad-Chișinău

1.00Bucată68.1 Chișinău-Belgrad-Chișinău60400000-2
69 Chișinău-Helsinki-Chișinău

1.00Bucată69.1 Chișinău-Helsinki-Chișinău60400000-2
70 Chișinău-Bișkek-Chișinău

1.00Bucată70.1 Chișinău-Bișkek-Chișinău60400000-2
71 Chișinău-Cholpon-Ata-Chișinău

1.00Bucată71.1 Chișinău-Cholpon-Ata-Chișinău60400000-2
72 Chișinău-Sarajevo-Chișinău

1.00Bucată72.1 Chișinău-Sarajevo-Chișinău60400000-2
73 Chișinău-Tașkent-Chișinău

1.00Bucată73.1 Chișinău-Tașkent-Chișinău60400000-2
74 Chișinău-Așgabat-Chișinău

1.00Bucată74.1 Chișinău-Așgabat-Chișinău60400000-2
75 Chișinău-Tel-Aviv-Chișinău

1.00Bucată75.1 Chișinău-Tel-Aviv-Chișinău60400000-2
76 Chișinău-Ierusalim-Chișinău

1.00Bucată76.1 Chișinău-Ierusalim-Chișinău60400000-2
77 Chișinău-Tokio-Chișinău

1.00Bucată77.1 Chișinău-Tokio-Chișinău60400000-2
78 Chișinău-Bratislava-Chișinău

1.00Bucată78.1 Chișinău-Bratislava-Chișinău60400000-2
79 Chișinău-Ljubljana-Chișinău

1.00Bucată79.1 Chișinău-Ljubljana-Chișinău60400000-2
80 Chișinău-Oslo-Chișinău

1.00Bucată80.1 Chișinău-Oslo-Chișinău60400000-2
81 Chișinău-Atena-Chișinău

1.00Bucată81.1 Chișinău-Atena-Chișinău60400000-2
82 Chișinău-Antalya-Chișinău

1.00Bucată82.1 Chișinău-Antalya-Chișinău60400000-2
83 Chișinău-Istanbul-Chișinău

1.00Bucată83.1 Chișinău-Istanbul-Chișinău60400000-2
84 Chișinău-Ankara-Chișinău

1.00Bucată84.1 Chișinău-Ankara-Chișinău60400000-2
85 Chișinău-Valeta-Chișinău

1.00Bucată85.1 Chișinău-Valeta-Chișinău60400000-2
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86 Chișinău-Larnaca-Chișinău
1.00Bucată86.1 Chișinău-Larnaca-Chișinău60400000-2

87 Chișinău-Ulan-Bator-Chișinău
1.00Bucată87.1 Chișinău-Ulan-Bator-Chișinău60400000-2

88 Chișinău-Vancouver-Chișinău
1.00Bucată88.1 Chișinău-Vancouver-Chișinău60400000-2

89 Chișinău-Toronto-Chișinău
1.00Bucată89.1 Chișinău-Toronto-Chișinău60400000-2

90 Chișinău-Ottawa-Chișinău
1.00Bucată90.1 Chișinău-Ottawa-Chișinău60400000-2

91 Chișinău-Stockholm-Chișinău
1.00Bucată91.1 Chișinău-Stockholm-Chișinău60400000-2

92 Chișinău-Reykjavik-Chișinău
1.00Bucată92.1 Chișinău-Reykjavik-Chișinău60400000-2

93 Chișinău-Madrid-Chișinău
1.00Bucată93.1 Chișinău-Madrid-Chișinău60400000-2

94 Chișinău-Barcelona-Chișinău
1.00Bucată94.1 Chișinău-Barcelona-Chișinău60400000-2

95 Chișinău-Valencia-Chișinău
1.00Bucată95.1 Chișinău-Valencia-Chișinău60400000-2

96 Chișinău-Cairo-Chișinău
1.00Bucată96.1 Chișinău-Cairo-Chișinău60400000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului 2017
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul
Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, cu
indicarea IBAN-ului

Da

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova)

Da

4 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

5 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere (F 3.4)

confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului

Da

6 Certificat de înregistrare a întreprinderii sau Decizia de
înregistrare

copie - emis de Camera Înregistrării de Stat,
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

7 Oferta – conform (F3.1) confirmata prin aplicarea stampilei si semnăturii
participantului

Da

8 Garanția pentru ofertă (F3.2) eliberata de banca sau transfer la contul Secretariatului
Parlamentului

Da

9 Formularul informativ despre ofertant, conform (F.3.3) confirmat prin aplicarea stampilei si semnăturii
participantului

Da

10 Lista serviciilor si graficul prestării (F4.1) confirmata prin aplicarea stampilei si semnăturii
participantului

Da

11 Specificații tehnice si preț (F4.2) confirmata prin aplicarea stampilei si semnăturii
participantului

Da

12 Condiții obligatorii: 1. Agentul  economic  va asigura cu operativitate,
eficienţă şi în mod sustenabil din punct de vedere
financiar, servicii de bună calitate, conform
documentaţiei de atribuire şi conform nevoilor
Autorităţii contractante.
ATENŢIE: Asigurarea de asistenţă permanentă a
Autorităţii contractante de către Agentul  economic
reprezintă o cerinţă tehnică esenţială, minimală şi

Da
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obligatorie, potrivit prezentului caiet de sarcini.  În
acest sens, Agentul economic va face dovada că
dispune de minim 2 (două) persoane, vorbitori și
cunoscători ai limbii de stat, care îşi vor desfăşura
activitatea sub coordonarea sa, astfel încât să poată
răspunde cu promptitudine şi profesionalism la toate
solicitările Autorităţii contractante, adresate de regulă
în intervalul orelor  08.00 – 17.00 din zilele lucrătoare,
dar şi în afara acestui interval.
2.  Serviciile de transport aerian (rezervarea si emiterea
de bilete de avion)se vor asigura numai prin
intermediul companiilor aeriene care au curse regulate
utilizându-se zborurile directe( fără escala); rezervarea
și emiterea biletelor de avion se va realiza numai în
sistemul IATA. Acolo unde nu va fi posibil de
prezentat de zbor direct, se va menționa locația si
durata escalei, iar in cazul cind nu va fi posibila
deplasarea printr-o singură escală, Agentul economic
nu va combina mai mult de doua escale (excepție fiind
doar destinațiile unde nu va fi posibila deplasarea doar
prin doua escale). Durata călătoriei să nu depășească
20 (douăzeci)  ore, iar escalele sa nu depășească un
interval de maxim 8 (opt) ore între zboruri.
3. Ținind cont de criteriile menționate în punctul 2 al
prezentului caiet de sarcini, Agentul economic, la
momentul depunerii ofertei, va prezenta TOATE
OPȚIUNILE  DE ZBOR DISPONIBILE PENTRU
FIECARE  DESTINAȚIE ÎN PARTE cu decolare de
pe aeroportul internațional Chișinău (tur-retur).
4. Ca regulă generală, Autoritatea contractantă va
efectua deplasările prin cele mai rapide şi mai
economice mijloace de călătorie, raportate la natura şi
urgenţa deplasării. În cazuri excepționale, cauzate de
delegarea în regim de urgență,  Autoritatea
contractantă  poate solicita de la Agentul economic
bilete de avion la tarifele clasei business. (conform
Hotărârii Guvernului nr.10, din 05.01.2012).
5. In situații cînd se produc întîrzieri sau modificări de
orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul,
pierderi de bagaje, obligații care cad direct in sarcina
companiei aeriene,   Agentul economic, în calitate de
reprezentant al Autorității contractante, se va adresa
direct companiei transportatoare, pentru despăgubiri, in
conformitate cu reglementările internaționale.
6. În vederea soluţionării situaţiilor neprevăzute ce pot
apărea oricând pe timpul deplasărilor, situaţii a căror
rezolvare nu suportă amânare, Agentul economic va
rezolva în timp util orice solicitare a Autorităţii
contractante, inclusiv în afara programului de lucru sau
în zilele de odihna,v-a preciza datele de contact – nume
şi prenume persoană/persoane responsabilă(e), telefon,
fax, adresă de e-mail la care toate aceste situaţii de
urgenţă vor putea fi sesizate/anunţate.
7. Biletele vor fi emise la solicitarea Autorității
contractante,  iar Agentul economic va transmite
biletele de avion Autorităţii contractante imediat după
emiterea acestora, în format electronic, la adresa de
email indicată.
8. In cazul anularii biletelor la solicitarea Autorității
contractante, taxele aferente biletului de avion (taxe
combustibil, taxe aeroport, etc.) vor fi rambursate
Autorității contractante în întregime.
8. ATENŢIE: In cazul aplicării penalităților de către
Agentul economic  Autorităţii contractante urmare a
solicitării acesteia de anulare a biletului, modificării
itinerarului de zbor etc., nu  este permisă aplicarea de
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către Agentul economic a vreunei taxe proprii de
modificare a biletelor emise, singurele astfel de taxe a
căror plată este acceptată de Autoritatea contractantă
fiind cele percepute de compania aeriană de transport.
In cazul anulării călătoriei, Agentul economic va fi
înștiințat in cel mai scurt timp pentru anularea
rezervării, iar in cazul in care biletul a fost emis, va fi
înștiințat pentru anularea acestuia. Agentul economic
va lua toate măsurile posibile în vederea minimizării
costurilor (penalităților), pentru a servi în cel mai bun
mod interesele Autorităţii contractante, cu informarea
ulterioara prin fax sau email a mijloacelor întreprinse
in vederea minimizării cheltuielilor. În orice caz, plata
oricărei taxe de modificare se va face numai pe bază de
documente justificative, prezentate de Agentul
economic, prin care acesta va atesta faptul că
respectiva taxă de modificare a fost aplicată de către
Compania aeriană. Orice costuri suplimentare cauzate
de neglijenţa Agentului economic vor fi suportate de
către acesta din urmă.
9. Înştiinţările de anulare a curselor sau a biletelor
emise, din cauza condițiilor meteo nefavorabile,
proteste, greve ale companiilor aeriene, orice alt tip de
forță majoră etc., se vor comunica Autorităţii
contractante de către Agentul economic prin telefon și
e-mail, în cel mai scurt timp posibil, iar cheltuielile
financiare suportate in acest caz pentru biletele
procurate vor fi rambursate în întregime Autorității
contractante.
10. În ceea ce priveşte situaţiile deosebite,
excepţionale, survenite pe parcursul călătoriei, situaţii
generate de cauze independente de voinţa Autorităţii
contractante, dar care trebuie soluţionate în regim de
urgenţă, (de exemplu, modificarea în ultimul moment a
rutei de deplasare sau a unei escale obligatorii de pe
parcursul deplasării, ori pierderea zborului, în speţă, a
celui de-al doilea zbor care poate fi cauzată, de
exemplu, de întârzierea primului zbor), aceste situaţii
vor fi soluţionate de către Autoritatea contractantă
împreună cu Agentul economic care a emis biletele
aferente deplasării respective.
 11. La solicitarea expresă a Autorităţii contractante,
Agentul economic va oferi informaţii cu privire la
legăturile aeriene şi terestre (dacă este cazul) din ţara
de destinaţie (cale ferată/auto), informaţii necesare
pentru ca delegaţii autorităţii contractante să ajungă la
destinaţia finală a deplasării la data solicitată.

12. Pentru biletele de avion emise, Operatorul
economic va emite facturi în lei, fără TVA,  la cursul
comercial al băncii indicate in contract.

13 Declarațiii privind situația personală a operatorului
economic (F3.5)

semnată și ștampilată de către Participant 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: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.107

Tel.: valentina.ursu@parlament.md268-205 268-201 268-
480 268133 ,  Fax: 22 268733 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: URSU Valentina, consultant principal în Serviciul achiziții publice

Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,

numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
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de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601003762
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: Anexa1

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

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: 20.12.2016 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.215pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

20.12.2016 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.215pe 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 2%

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: KLIPII  Igor


