ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Servicii de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu
regim special
prin procedura de achiziție Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică „Centrul de Tehnologii
Informaționale în Finanțe”
2. IDNO: 1005600036924
3. Adresa: MD 2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
4. Numărul de telefon/fax: 022-26-28-73; 022-24-37-15
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ctif@ctif.gov.md;
www.ctif.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația
de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă
formă de achiziție comună): Instituție Publică cu autonomie financiară, Servicii TIC
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

1

Cod
CPV

79800000-0

Nr.
d/o

Denumirea
serviciilor

Bon de plată
2ex.O.L.

Unit
de
măsură

buc

Cantit.

293000

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință
- Formularul „bon de plată”, aprobat
prin Ordinul comun al Ministerului
Finanțelor şi Departamentul Analize
Statistice şi Sociologice al Republicii
Moldova nr. 46/129 din 17.04.2000
referitor la aprobarea Instrucțiunii
privind completarea formularului
,,Bon de plată” şi operarea
modificărilor în acesta (Monitorul
Oficial
nr.
120123/431 din 04.08.2006).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie de format A5
(148x210 mm);
- Densitatea hârtiei: 45± 1 g/m2;
- Tipar color prin metoda de tipar
offset;
- Conține serie şi număr;
- Fiecare exemplar trebuie să conțină pe
avers text de tipar și tabel, conform
mostrei anexate.
b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are
luminiscență în raze ultraviolete;
- Guilloche (ghioşuri);
- Microtext repetat;
- Gama coloristică:
 pe avers – fond de culoare verde de
tipar;
pe revers – fără fond de tipar.

Valoarea
estimată
MDL fără
TVA

23440,00

2

Foaie de parcurs
pentru autocamion
1 ex. O.L.

buc

750000

1.
2.
3.
4.
5.

6.

3

Foaie de parcurs
pentru autobuz 1 ex.
Verticală V.L.

buc

552400

- Formularul ,,Foaie de parcurs
pentru autocamion”, aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
24/36 din 25.03.1998 cu privire la
aprobarea formularelor tipizate de
documente primare cu regim special
(Monitorul Oficial nr. 112-115/395
din 21.07.2006).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie de format A4
(210mm x 297mm);
Densitatea hârtiei: 45± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Trebuie să conțină pe avers și revers
text de tipar și tabele, conform
mostrei anexate.
b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are luminiscență
în raze ultraviolete;
- Guilloche (ghioşuri);
- Microtext repetat;
- În fond – tipar slab vizibil cu textul:
„FOAIE DE PARCURS PENTRU
AUTOCAMIOANE”;
- Gama coloristică:
- pe avers – fond de culoare roșie de
tipar;
- pe revers – fără fond de tipar.
- Formularul ,,Foaie de parcurs
pentru autobuz”, aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
24/36 din 25.03.1998 cu privire la
aprobarea formularelor tipizate de
documente primare cu regim special
(Monitorul Oficial nr. 112-115/395
din 21.07.2006).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie 200x363 mm;
- Densitatea hârtiei: 45± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Trebuie să conțină pe avers și revers
text de tipar și tabele, conform
mostrei anexate.

63750,00

46954,00

b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are
luminiscență în raze ultraviolete;
- Guilloche (ghioşuri);
- Microtext repetat;
- În fond – tipar slab vizibil cu textul:
„FOAIE DE PARCURS PENTRU
AUTOBUZE”;
- Gama coloristică:
 pe avers – fond de culoare roșie de
tipar;
pe revers – fără fond de tipar.

4

Foaie de parcurs
pentru autoturism 1
ex O.L.

buc

670000

- Formularul ,,Foaie de parcurs
pentru autoturism”, aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
24/36 din 25.03.1998 cu privire la
aprobarea formularelor tipizate de
documente primare cu regim special
(Monitorul Oficial nr. 112-115/395
din 21.07.2006).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie 210x200 mm;
- Densitatea hârtiei: 45± 1 g/m2;

60300,00

- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Trebuie să conțină pe avers și revers
text de tipar și tabele, conform
mostrei anexate.
b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are
luminiscență în raze ultraviolete;
- Guilloche (ghioşuri);
- Microtext repetat;
- În fond – tipar slab vizibil cu textul:
„FOAIE DE PARCURS PENTRU
AUTOTURISME”;
- Gama coloristică:
 pe avers – fond de culoare roșie de
tipar;
pe revers – fără fond de tipar.

5

Act de achiziție a
mărfurilor, vertical
cu verso 2 ex V.L.

buc

146000

- Formularul „Act de achiziție a
mărfurilor”, aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanţelor nr. 130 din
30.09.2010 cu privire la aprobarea
formularului tipizat de document
primar cu regim special ,,Act de
achiziție a mărfurilor” (Monitorul
Oficial nr. 210/743 din 26.10.2010).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie de format A4
(210x297 mm);
- Densitatea hârtiei: 45± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Fiecare exemplar trebuie să conțină
pe avers text de tipar și tabel, pe revers
instrucțiune,
conform
mostrei
anexate.

13870,00

b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are
luminiscență în raze ultraviolete;
- Guilloche (ghioşuri);
- Microtext repetat;
- În fond – tipar slab vizibil cu textul:
„ACT DE ACHIZIȚIE”;
- Gama coloristică:
 pe avers – fond de culoare verde de
tipar;
pe revers – fără fond de tipar.

6

Actul de achiziție a
serviciilor de
locațiune și a
cheltuielilor
aferente 2 ex. V.L.

buc

116000

- Formularul ,,Actul de achiziție a
serviciilor de locațiune şi a
cheltuielilor aferente”,. aprobat prin
Ordinul comun al Ministerului
Finanţelor şi Biroul Naţional de
Statistică nr. 88/106 din 06.10.2008
cu privire la aprobarea formularului
tipizat de document primar cu regim
special ,,Actul de achiziţie a
serviciilor de locaţiune şi a
cheltuielilor aferente“ (Monitorul
Oficial nr.189/559 din 21.10.2008).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie de format A4
(210x297 mm);
- Densitatea hârtiei: 45± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Fiecare exemplar trebuie să conțină
pe avers text de tipar și tabel, pe revers
instrucțiune,
conform
mostrei
anexate.

11020,00

b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are
luminiscență în raze ultraviolete;
- Guilloche (ghioşuri);
- Microtext repetat;
- În fond – tipar slab vizibil cu textul:
„ACT SERVICII”;
- Gama coloristică:
 pe avers – fond de culoare verde de
tipar;
pe revers – fără fond de tipar.

7

1-SF Chitanța de
recepție a plăților
nefiscale 2 ex. O.L.

buc

153000

- Formularul ,,1-SF chitanța de
recepție a plăților fiscale”,
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie de format A6
(105x148 mm);
- Densitatea hârtiei: 55± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Fiecare exemplar trebuie să conțină
pe avers, în partea de sus, în colțul din
dreapta „F 1-SF” și text de tipar și
tabel, conform mostrei anexate.

14152,00

b) Elemente de protecție:
- Hârtie care are luminiscență în raze
ultraviolete;
- Gama coloristică:
 pe avers – fond de culoare roz de tipar
pe ex. nr.1 și fără fond pe ex. nr.2 ;
Pe revers – fără fond de tipar pe ambele
ex.

8

2-SF Chitanța de
recepție a plăților
fiscale 2 ex. O.L.

buc

1046000

9

Bon de plată (notar)
2 ex.

buc

170000

- Formularul ,,2-SF chitanța de
recepție a plăților fiscale”,
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie de format A6
(105x148 mm);
- Densitatea hârtiei: 55± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Fiecare exemplar trebuie să conțină
pe avers, în partea de sus, în colțul din
dreapta „F 2-SF” și text de tipar și
tabel, conform mostrei anexate.
7. b) Elemente de protecție:
- Hârtie care are luminiscență în raze
ultraviolete;
- Gama coloristică:
 pe avers – fond de culoare verde de
tipar pe ex. nr.1 și fără fond pe ex.
nr.2;
pe revers – fără fond de tipar pe ambele
ex.
- Formularul ,,Bon de plată (notar)”,
aprobat prin Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 24/36 din 25.03.1998 cu
privire la aprobarea formularelor
tipizate de documente primare cu regim
special (Monitorul Oficial nr. 112115/395 din 21.07.2006).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie autocopiantă (set
din 2 hârtii) de format A5 (148x210
mm);
- primul exemplar de culoare albă;
- al 2 exemplar de culoare roz;
- Densitatea hârtiei: 55± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;

94140,00

25670,00

10

11

12

Borderou de
achiziție al laptelui
2 ex.

Delegație M-2a fără
cotor 1 ex.

Delegație cu cotor1
ex.

buc

buc

buc

16400

105100

100100

- Fiecare exemplar trebuie să conțină
pe avers text de tipar și tabel, conform
mostrei anexate.
8. b) Elemente de protecție:
- Hârtie autocopiantă;
- Microtext repetat;
- Gama coloristică:
 pe avers – fond de culoare verde de
tipar;
Pe revers – fără fond de tipar.
- Formularul ,,Borderou de achiziție
al laptelui”, aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr. 85 din
28.06.2014 cu privire la aprobarea
formularului tipizat de document
primar cu regim special ,,Borderou de
achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii
de completare a borderoului de
achiziţie al laptelui (Monitorul Oficial
nr. 223-230/1095 din 08.08.2014).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie de format A4
(210x297 mm);
- Densitatea hârtiei: 45± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Fiecare exemplar trebuie să conțină
pe avers text de tipar și tabel, pe revers
– instrucțiune, conform mostrei
anexate.
b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are
luminiscență în raze ultraviolete;
Gama coloristică: pe avers și revers – fără
fond de tipar.
- Formularul ,,Delegație fără cotor
M-2”,
aprobat
prin
Ordinul
Ministerului Finanțelor nr. 24/36 din
25.03.1998 cu privire la aprobarea
formularelor tipizate de documente
primare cu regim special (Monitorul
Oficial
nr.
112-115/395
din
21.07.2006).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie de format
(150x150mm);
- Densitatea hârtiei de ziar: 46± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Fiecare exemplar trebuie să conțină
pe avers text de tipar și tabel, pe revers
– instrucțiune, conform mostrei
anexate.
- Vor fi livrate în set câte 50 ex., fiind
lipite pe cotor.
b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are
luminiscență în raze ultraviolete;
Gama coloristică: pe avers și revers – fără
fond de tipar.
- Formularul ,,delegație cu cotor M2a”,
aprobat
prin
Ordinul
Ministerului Finanțelor nr. 24/36 din
25.03.1998 cu privire la aprobarea
formularelor tipizate de documente
primare cu regim special (Monitorul
Oficial
nr.
112-115/395
din
21.07.2006).
a) Caracteristici tehnice:

1451,40

9459,00

9009,00

- Dimensiunea: hârtie de format
(148x210mm);
- Densitatea hârtiei de ziar: 46± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset 1+1 culori;
- Conţin serie şi număr, numerotarea
dubla (cotor și delegație);
- Fiecare exemplar trebuie să conțină
pe avers text de tipar și tabel, pe revers
– instrucțiune, conform mostrei
anexate.
- Vor fi livrate în set câte 50 ex., fiind
lipite pe cotor.
b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are
luminiscență în raze ultraviolete;
Gama coloristică: pe avers și revers – fără
fond de tipar;

buc

13

FTDPRS
Individualizate*
tipar 4+0, comanda
minimă va constitui
1000 bucăți

buc

14

FTDPRS
Individualizate*
tipar 2+0, comanda
minimă va constitui
1000 bucăți
FTDPRS
Individualizate*
tipar 1+0, comanda
minimă va constitui
1000 bucăți

buc

15

80 000

- Formularul „bon de plată”, aprobat
prin Ordinul comun al Ministerului
Finanțelor şi Departamentul Analize
Statistice şi Sociologice al Republicii
Moldova nr. 46/129 din 17.04.2000
referitor la aprobarea Instrucțiunii
privind completarea formularului
,,Bon de plată” şi operarea
modificărilor în acesta (Monitorul
Oficial
nr.
120123/431 din 04.08.2006).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie de format A5
(148x210 mm);
- Densitatea hârtiei: 80± 1 g/m2;
- Tipar color prin metoda de tipar
offset;
- Conține serie şi număr;
- Fiecare exemplar trebuie să conțină pe
avers text de tipar și tabel, conform
mostrei anexate.
b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are
luminiscență în raze ultraviolete;
- Guilloche (ghioşuri);
- Microtext repetat;
- Gama coloristică:
 pe avers – fond de culoare verde de
tipar;
 pe revers – fără fond de tipar.
- Formularul ,,Foaie de parcurs
pentru autocamion”, aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
24/36 din 25.03.1998 cu privire la
aprobarea formularelor tipizate de
documente primare cu regim special
(Monitorul Oficial nr. 112-115/395
din 21.07.2006).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie de format A4
(210mm x 297mm);
Densitatea hârtiei: 80± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Trebuie să conțină pe avers și revers
text de tipar și tabele, conform
mostrei anexate.
9. b) Elemente de protecție:
10. - Hârtie de ziar, care nu are luminiscență
în raze ultraviolete;
11. - Guilloche (ghioşuri);

27 000,00

12. - Microtext repetat;
13. - În fond – tipar slab vizibil cu textul:
„FOAIE DE PARCURS PENTRU
AUTOCAMIOANE”;
14. - Gama coloristică:
- pe avers – fond de culoare roșie de
tipar;
- pe revers – fără fond de tipar.
- Formularul ,,Foaie de parcurs
pentru autoturism”, aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
24/36 din 25.03.1998 cu privire la
aprobarea formularelor tipizate de
documente primare cu regim special
(Monitorul Oficial nr. 112-115/395
din 21.07.2006).
a) Caracteristici tehnice:
- Dimensiunea: hârtie 210x200 mm;
- Densitatea hârtiei: 80± 1 g/m2;
- Tipar prin metoda offset;
- Conţine serie şi număr;
- Trebuie să conțină pe avers și revers
text de tipar și tabele, conform
mostrei anexate.
b) Elemente de protecție:
- Hârtie de ziar, care nu are
luminiscență în raze ultraviolete;
- Guilloche (ghioşuri);
- Microtext repetat;
- În fond – tipar slab vizibil cu textul:
„FOAIE DE PARCURS PENTRU
AUTOTURISME”;
- Gama coloristică:
 pe avers – fond de culoare roșie de
tipar;
pe revers – fără fond de tipar.

total FTDPRS

4198000
Valoarea estimativă totală

400 000,00

* Pe formularul tipizat individualizat se aplică elemente de personalizare precum logotip color 4+0, 2+0, 1+0
conform solicitării agentului economic (operatorul economic va forma prețul reeșind din următoarele volume: 11000; 1001-5000; 5001-….)
Logotip color, logotip alb/negru, denumirea întreprinderii etc.
Abrevieri:
O.L. – orizontal liniată.
O.N. – orizontal neliniată.
V.L. – vertical liniată.
V. N. – vertical neliniată.
IMPORTANT: toți ofertanții vor prezenta mostre pentru fiecare tip de formular în parte. Mostrele se prezintă fizic
în plic sigilat pe adresa: mun. Chișinău, str. C. Tănase nr.7, etaj 2, bir. 204 anticamera IP CTIF în termen de o zi
după deschiderea ofertelor în SIA RSAP

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora.________________________________
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
1) Pentru un singur lot (un lot cu 15 poziții);
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____nu se admite_______
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Prestatorul va presta serviciile în termen
de 10 zile calendaristice din ziua primirii comenzii de executare în condiții INCOTERMS 2020
DDP, pe parcursul valabilității contractului.
Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu___
14.

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte
administrative (după caz): --------

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.
d/o

1

2

Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)

Demonstrarea eligibilității (în
conformitate cu art.18 al Legii
nr.131 din 03.07.2015 privind
achizițiile publice)
Formularele atașate din
documentația standard

3

Oferta financiară

4

Oferta tehnică

5

Evaluarea calității mostrelor

6

Garanție la ofertă în marime de
1% din valoarea ofertei fără
TVA

7

Garanție de buna execuție a
contractului în mărime de 10%
din suma totală a contractului

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Confirmarea prin DUAE

Toate formularele ce sunt
încărcate în documentația
standard să fie completate și
semnate cu semnătură
electronică
Anexa nr.23 din documentația de
atribuire semnată electronic
Anexa nr.22 din documentația de
atribuire semnată electronic
Prezentarea mostrelor de
formulare (minim cîte 3 seturi de
fiecare tip), în termen de 1 zi
după deschiderea ofertelor în
sistem
Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru
ofertă (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F3.2 din secțiunea
a 3-a –Formulare pentru depunerea
ofertei sau transfer la contul instituției
IDNO 1005600036924
TVA7800104
Cont de decontare:
MD86TRPCCC518430A01338AA
Trezoreria de Stat
TREZMD2X
Garanție de bună execuție (emisă de o
bancă comercială) conform formularului
F3.2 din secțiunea a 3-a –Formulare
pentru depunerea ofertei sau transfer la
contul instituției
IDNO 1005600036924
TVA7800104
Cont de decontare:
MD86TRPCCC518430A01338AA
Trezoreria de Stat
TREZMD2X

16. Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu la cerere
(după evaluarea
DUAE) în termen de 2
zile
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu (doar
pentru ofertantul
declarat căștigător)

17. Garanția de bună execuție a contractului, 10 % din valoarea totală a contractului.
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz____________-----___________________________
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică); se va utiliza licitație
electronică din trei runde, pasul minim fiind de 0,5%
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ----21. Ofertele se prezintă în valuta MDL
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț
23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

conform SIA RSAP

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
română
29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: Nu
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este
cazul):_______------_________
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: ---33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunț: BAP nr.85 din 02.11.2021
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 25.11.2021
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
Sistemul de comenzi electronice
Facturarea electronică
Plățile electronice

Se va utiliza/accepta
sau nu
da
NU
da
NU

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene): Nu
37. Alte informații relevante: _______________________________________________
Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ .
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