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În atenția agenților economici 

 

Stimaţi domni, 

 

Prin prezenta, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” Vă informează despre intenţia de 

a desfăşura în perioada 12.01.2018 – 23.01.2018 procedura de achiziție, prin cererea ofertei 

de preț, privind achiziţionarea apei potabile îmbuteliate, inclusiv servicii de livrare, conform 

necesităților interne ale întreprinderii. 

Astfel, Vă invităm să prezentaţi oferta Dvs., de preţuri referitor la obiectul achiziţiei pînă 

la data 23.01.2018 ora 10:00, în plic sigilat la adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 

6, et. 5, bir. 523, luînd în consideraţie experienţa şi competenţa Dvs., în domeniu.  

Termenii de referinţă, condiţiile de prezentare a ofertei sînt prezentate în anexa nr. 1. 

Descrierea obiectului achiziției este prezentat în anexa nr. 2 și o puteți ridica de la secretarul 

grupului de lucru pentru achiziție la sediul întreprinderii.  

      

Vă mulţumim anticipat pentru receptivitate, 

 

 

Cu respect, 
 

Președintele Grupului de lucru  

pentru achiziții, Șef al DAO                                                                      Inna Șargu-Rusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe: 3 file.  
 A. Oală 

 022-82-20-21 
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                              Anexa № 1 

la scrisoarea Î.S. „Fiscservinform” 

nr. 26/1-06-7/75 din 12.01.2018 

 

Termenii de referinţă şi condiţiile de prezentare  

a ofertei privind achiziţionarea apei potabile îmbuteliate, conform necesităţilor  

Î.S. „Fiscservinform”.   

 

1. Denumirea beneficiarului: Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”. 

2. Scopul achiziţiei: conform necesităților interne. 

3. Obiectul achiziţiei: conform specificației prezentate în anexa nr. 2. 

4. Informaţie financiară: 

a) sursa de finanţare: mijloace proprii; 

b) modul de achitare: prin transfer; 

c) termenii de achitare: lunar în decurs de pînă la 10 zile din data prezentării facturii și 

actului de predare-primire.  

5. Termenul şi condiţiile de prestare: pe parcursul a 12 luni. 

6. Modul de prezentare a ofertei: 

a) Oferta se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor propuși şi 

condiţiilor de livrare; 

b) Preţul se indică în lei MDL; 

c) Oferta trebuie să conţină: 

- preţul pentru unitatea de măsură, în conformitate cu cerinţele solicitate, şi costul 

total al ofertei (cu şi fără TVA).  

- preţurile trebuie să fie fixe pentru întreaga perioadă de realizare a contractului. 

d) Odată cu oferta se prezintă şi proiectul contractului de achiziţie a bunurilor, lucrărilor 

și serviciilor solicitate, inclusiv în formă electronică la adresa: andrei.oala@sfs.md; 

e) Oferta se prezintă pînă la data de 23.01.2018, orele 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, 

str. C.   Tănase, 6, bir. 523; 

f) Oferta este valabilă 30 zile de la data limită de depunere a ofertei, prevăzută la lit. e); 

g) Examinarea ofertei va avea loc la data de 23.01.2018, pe adresa: mun. Chişinău, str. 

C. Tănase, 6, bir. 523;  

7. Oferta poate fi prezentată prin poştă sau curier, în plic sigilat, dar nu mai tîrziu de 

termenul limită de depunere;  

8. Modul de întocmire a ofertelor: 

a) oferta trebuie să cuprindă menţiunea „ ca răspuns la invitaţia nr.______, din 

____, vă prezentăm oferta ____________” şi data întocmirii acesteia. 

b) fiecare pagină a ofertei şi a documentelor anexate trebuie să fie semnată de 

ofertant şi aplicată ştampila; 

c) ofertantul prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile, lucrările și   

      serviciile solicitate. 

d) Plicul trebuie să fie adresat Întreprinderii de Stat „FISCSERVINFORM”,cu 

specificaţia „Ofertă referitor la achiziționarea apei potabile îmbuteliate….. în 

cadrul Î.S. „Fiscservinform”; şi vor conţine numele şi adresa Participantului.  

9. Documente obligatorii de calificare: 

a) copia certificatului de înregistrare; 
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b) copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice; 

c) copia licenţei sau autorizaţia pentru activitatea permisă (după caz); 

d) copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (după 

caz); 

10. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului: calitate-preţ, prioritate avînd 

oferta care satisface toate cerinţele solicitate la cel mai mic preţ. Oferta care va 

corespunde parțial cerinţelor solicitate va fi respinsă. 

11. Condiţiile de contractare: contractul se încheie între beneficiar şi ofertant dacă 

întruneşte condiţiile solicitate, în termen de 5 zile de la data evaluării ofertei, şi dacă 

oferta din punct de vedere financiar satisface necesităţile beneficiarului.  

  În cazul în care oferta financiară depăşeşte limitele bugetului alocat de beneficiar 

cu privire la achiziţionarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor respective, beneficiarul îşi 

rezervă dreptul de anulare a concursului cu notificarea ulterioară a ofertantului. 

 

Telefon de contact pentru informaţii suplimentare: 022-822-021, fax: 022-211-202, 

Persoana de contact: Andrei Oală, Secretarul grupului de achiziție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


