Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea bunurilor/serviciilor
prin metoda cererii ofertelor de preţuri
Denumirea autorităţii contractante Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului)
Chişinău, str. Calea Ieşilor nr. 69
Numărul de telefon şi persoana de contact: 92-95-50, Ala Mardari
Obiectul achiziţiei Servicii de design interior, fabricare şi instalare a mobilierului
Cerinţele faţă de bunurile/serviciile solicitate
Denumirea
bunurilor /
serviciilor
Set pt. director

Set vice-director
Dulap cu uşi glisante

Set mobila birou

Oficiu pentru 27
locuri de muncă

Caracteristicile tehnice / cerinţele

Cantitatea
/ volumul

Set dulapuri p-ru conducator 400x40x220
Dulap p-ru haine 80x40x200
Dulap mic 100x40x80
Set “Bucataria”
Masa 90x60x75
Set dulapuri p-ru conducator 210x40x200
Masa cu sertare
50x50x240
Masa p-ru calculator cu polita p-ru tastatura +
carucior 150х120х75 (4 unitati)
Casetiera mobila cu 3 sertare (4 unitati)
Masa cu sertare + polita p-ru tastatura+ carucior
130х65х75 (1 unitate)
Dulap p-ru haine 80x50x200 (1 unitate)
Dulap p-ru documente 80x40x200 (3 unitati)
Dulap inchis 80x40x60x200 (3 unitati)
Masa-dulap p-ru laborator 140x90x85 (1 unitate)
Set rafturi p-ru laborator (1 unitate)
Dulap p/u haine 70x50x200 (4 unitati)

1

1
1

1

Dulap închis 75x40x200 (3 unitati)
Dulap închis 80x10x170 (1 unitate)

1

Dulap pentru haine cu
antresol

98x60x200

1

Dulap închis cu
antresol

98x60x200

2

Masa p-ru calculator cu polita p-ru tastatura +
carucior 150х120х75
Casetiera mobila cu 3 sertare
Dulap inchis p-ru documente 80x40x200
Materiale: MDF şi PAL grosimea 28 şi 18 mm;
Servicii de design
Servicii de transport şi asamblare
Set Prelucrarea
datelor

Altă
informaţie

1

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): ___________________________________
Data/ora desfăşurării concursului

__________________________________

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe
lîngă preţul propus, cu indicarea – pe lista întreagă) - Calitatea materialelor, ideea de design,
culoarea mobilierului, modelul accesoriilor folosite, modalitatea de prelucrare a
materialelor, utilitatea, termenii de garanţie a articolelor, condiţiile de achitare şi livrare.
Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor - 30 zile din data depunerii
avansului 50% pe contul vânzătorului. Articolele vor fi livrate la sediul instituţiei cu
transportul vânzătorului.
Valuta şi modul de achitare - Achitarea se produce în lei MD.
Termenul de valabilitate a ofertelor 20 zile
Menţiuni privind garanţiile nu mai puţin de 12 luni
Documentele de calificare ale operatorilor economici:
1. Oferta
2. Date despre Participant
3. Certificat de înregistrare a întreprinderii (copie)
4. Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie
5. Ultimul raport financiar (copie)

Semnătura_______________
L.Ş.

