Beneficiar: ÎM EXDRUPO
Denumire concurs: Bandă perforată și clemă pentru bandă
SECŢIUNEA 1. Informaţii despre beneficiar
1.1. Adresa şi contacte: MD-2023, mun. Chişinău, str. Varnița 22, tel/fax: (022) 47-11-65,
e-mail: ap.exdrupo@mail.ru
1.2. Coduri de identificare: c/f1003600161002, nr. TVA 0400254;
1.3. Date bancare: Cod IBAN MD40ML000000002251134189,
BC„Moldindconbank” S.A.. mun. Chişinău.
SECŢIUNEA 2. Detalii concurs
2.1. Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri.
2.2. Obiectul achiziţiei: Bandă perforată și clemă pentru bandă
Nr. d/o
1
1.1
1.2

Denumirea produsului
2
Lotul 1
Bandă perforată
Clemă pentru bandă

u.m.
3

Cant.
4

Specificația tehnică
5

m
buc.

3 750
3 500

Bandă perforate 20x1,0mm
Clemă pentru bandă SG-20

2.3. Condiții de livrare:
- Furnizorul va livra bunurile în decurs de 5 zile din momentul solicitării mărfii, la depozitul
beneficiarului din str. Varnița nr. 22.
2.4.
2.5.
2.6.

Marfa livrată va fi însoţită de factură fiscală (e-factură);
Durata contractului: pe perioada anului 2022;
Sursa de finanțare: Autofinanțare.

SECŢIUNEA 3. Condiţii de participare
3.1. Condiţii financiare:
Vacanţă de plată: 30 zile din momentul apariţiei obligaţiunii de plată. Ofertele care nu
prevăd vacanţa de plată nu vor fi examinate, iar cele care prevăd o vacanţă mai mică decât
cea solicitată, vor fi considerate mai puţin avantajoase, fapt de care se va ţine cont la
evaluare;
Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL, fără TVA. Aplicarea TVA: în situaţia în care
sistemul regulator prevede aplicarea TVA şi ofertantul este plătitor de TVA sau
importatorul, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată şi valoarea
totală a TVA care va fi facturată electronic (E-factură);
Includerea în preţul ofertei a altor taxe şi impozite, altor costuri aferente livrării: toate
elementele enumerate urmează a fi incluse în preţul ofertei, cu specificarea cuantumului
acestora, cu excepţia cazurilor în care evidenţierea lor nu este rezonabilă. Cheltuielile de
transport vor fi suportate de către Furnizor.
-

-

-

3.2. Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanți:
Oferta, conform Anexa nr.1 (Specificații de preț), cu indicarea şi confirmarea condițiilor
specificate în punctele 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.4, etc.;
Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
Copia situațiilor financiare pentru ultima perioadă, și/sau copia extrasului bancar;
Certificat de atribuire a contului bancar;
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor;
Acte ce determină conformitatea produselor conform legislației în vigoare;
Informații generale despre ofertant: adresa juridică, telefon, fax, email, etc.;
-

-

-

-

-

-

-

Digitally signed by Tomiţă Sergiu
Date: 2022.05.04 10:17:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

-

Alte documente ce ţin de prezenta procedura, care pot fi solicitate ulterior în caz de
necesitate.

3.3. Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.
3.4. Valabilitatea ofertei: minim 30 zile din data limită de depunere a ofertei.
3.5. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar,
fără corectări, cu număr și dată de ieșire, și semnate electronic.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
3.6. Criteriul de evaluare este: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu
corespunderea cerințelor solicitate

Director
Sergiu TOMIȚĂ
_______________
LȘ

ANEXA nr.1
Specificații de preț (F4.2)

Numărul contractului:

______

Denumirea obiectului de achiziție: Bandă perforată și clemă pentru
bandă

Cod
CPV

Denumirea bunurilor
/descrierea

44400000-4

2

3
Lotul 1
Bandă perforată
Clemă pentru bandă
Total

Producător
ul

Tara de
origine

Data: „______” ________ 2022

Alternativa nr.:
-___________

Lot: ___________

Pagina: ____din ____

Unitatea
de măsură

Canti-tatea

Preţ
unitar
(fără
TVA)

Preţ
unitar (cu
TVA)

Suma fără
TVA

4

5

6

7

8

Sumă
totală cu
TVA

9

