ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea
ofertelor de prețuri
[Formatul documentului nu va fi modificat]
1. Denumirea autorităţii contractante: ____Primaria Ialoveni____
2. IDNO: ___1007601008568________
3. Tip procedură achiziție: ____Cererea ofertelor de preturi________
4. Obiectul achiziției:___produse petroliere_
5. Cod CPV: _09000000-3__
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării
______produselor petroliere_________________________________
[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor ___Primariei or.Ialoveni_______
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma
necesară din: _____bugetul primariei or.Ialoveni pentru a.2018________.
[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile,
să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri
/servicii:
Nr
.
d/
o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Specificarea
tehnică deplină
solicitată,
Standarde de
referinţă

Cantitatea

1.

09132100-4

Benzină

litru

7 000

2.

09134200-9

Motorină

litru

10 000

Benzina fara plumb.Cifra
octanica
COR,min95,Aspect
limpede si transparent.
Aditivi din motorină nu
trebuie se contina
compusi ai metalelor si
fosforului-Cifra
cetanica,min.51,0

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:
brnzina –zilnic , la solicitatrea prin card, la statiile de alimentare in teritoriu
orasului Ialoveni
motorina- DDP-franco destinatie vămuit (la depozitul Cumparatorului)
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr.
d/o

Denumirea
documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de
document

Obligativitatea

1

Certificat de inregistrarea
intreprinderii

Copie,confirmata cu semnatura
si stampila umeda a ofertantului

Da

1

2.
3.
4.
5.
6.

Licenta

Copie,confirmata cu semnatura
si stampila umeda a ofertantului
Raportul financiar pentru
Copie-confirmata prin semnatura
ultimul an.
si stampila ofertantului.
Certificat de conformitate a Copie,confirmata cu semnatura
produselor solicitate
si stampila umeda a ofertantului
Neimplicarea in practici
Declaratie pe proprie raspundere
fraudoase si de corupere
conform Formularului F.3.4
Oferta
Oferta va cuprinde oferta de pret
si descrierea tehnica a bunului.

Da
Da
Da
Da
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: __Primaria Ialoveni____
b) Adresa: __or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.45____
c) Tel: _0268-2-24-87_
d) Fax: _0268-2-24-84__
e) E-mail: _primaria.ial@gmail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: _Radu Chilaru____
9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără
corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi
prezentate:
- pînă la: 10-00
- pe: 03 mai 2018
- pe adresa: Primaria Ialoveni,or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.45 bir.206
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
10.Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.
11.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”
13.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun
la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați
adresa]
14.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: __195 000,00 lei_________________
Conducătorul grupului de lucru: __Radu Chilaru____

Ex. _________
Tel._________

2

L.Ș.

