INVITAȚIE DE PARTICIPARE
privind achiziționarea telefoanelor mobile
prin procedura de achiziție de valoare mică
1. Denumirea autorității contractante: COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
2. IDNO: 1007601001293
3. Adresa: MD 2002, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77
4. Numărul de telefon/fax: 022 859 466
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: victor.pinzari@cnpf.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: autoritate publică

Cod CPV

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
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32250000-0

Nr.
d/o

Denumirea bunurilor

Unitatea
de
măsură

Canti
tatea

Specificarea
tehnică deplină
solicitată,
Standarde de
referință

Telefon mobil

Buc.

62

Conform
Anexei nr. 1

Valoarea
estimată
lei MD

140 000

140 000

Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA

*Notă: Prețul bunurilor v-a fi scutit de TVA, cu drept de deducere prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova Nr.246 din 08.04.2010
8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta: Pentru un singur lot
9. Termenii și condițiile de executare solicitați: conform anexei 1
10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Mod de
Obligatoriu
Denumirea
documentului/cerințelor
demonstrare
a
Nr.
Da /Nu
îndeplinirii cerinței:

1.

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor
efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare
de bani.

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
Digitally signed by2.
Pînzari Victor
Date: 2021.07.09 16:53:57practici
EEST frauduloase și de corupere
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1

Original scanat si
semnat digital

Da

Declarație pe
proprie răspundere
conform Formularul
F.3.6

Da

3.

Formularul informativ despre ofertant

4.

Confirmarea privind atribuirea codului EEE (Conform
HG 212/2018), potrivit pct.18 din caietul de sarcini

5.

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din țara în care ofertantul este
stabilit

6.

Specificaţii tehnice

7.

Specificații de preț

Conform
Formularului F.3.7
copie – confirmată
prin semnătura
electronică
Original scanat si
semnat digital
Oferta conform
Formularului F.4.1
Oferta conform
Formularului F.4.2

Da
Da

Da
Da
Da

NOTĂ : Toate documentele urmează să fie semnate electronic !!!
11. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut
12. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: conform SIA RSAP
- pe: conform SIA RSAP
13. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile
14. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.

15. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de
stat
Conducătorul grupului de lucru:

____________
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