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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție de valoarea mică – a bunurilor

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul Național de Probațiune
2. IDNO: 1010601000287
3. Adresa: Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1
4. Numărul de telefon: 022280978
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@probatiune.gov.md
6. Obiectul achiziției: Apă potabilă
7. Cod CPV: 41100000-0
Unitate
Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea bunurilor
solicitate

de

Cantitate

măsură

Lotul 1
Apă potabilă în butelii
19l.
1.

4110
00000

bucăți

1 512

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Apă potabilă în butelii 19 l.
din policarbonat, sigilate
termic cu capac. Buteliile si
capacele confecționate din
materiale plastice admise p/u
utilizare, ca ambalaj p/u
lichide alimentare conform
HG nr.308 din 29.04.2011,
HG nr.278 din 24.04.2013,
stikerul igienic, conform
avizului sanitar p/u produse
alimentare.
Livrarea pe întreg teritoriu a
Republicii Moldova,
conform adreselor prezentate
în anexă.
Transmiterea în folosinţă
nerambursabilă a seturilor de
pahare hîrtie, lunar cite 1
set/50 buc(180ml), pentru
fiecare birou.

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru
fiecare lot în
parte)

83 160,00

Lotul 2

2.

4110
00000

Apa potabilă plată (0,5l)

bucăți

600

Apă potabilă plată, volum
500ml, în vase de plastic
3 000,00

1

86 160,00
TOTAL
Termenul de livrare solicitat: Pentru toate loturile livrarea la adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri
nr.1 și pe teritoriul Republicii Moldova(adresele conform anexei): pe parcursul anului 2022, la solicitarea
INP.
8. Metoda și condițiile de plată: Achitarea plății bunurilor livrate de Vânzător se efectuează în baza
Actului de predare-primire a bunurilor semnat de către reprezentații ambelor Părți, a facturii fiscale
prezentate de către Vânzător, în termen de 20 zile lucrătoare din data prezentării acestora.
9. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr.
d/o
1

Denumirea
criteriului/cerinței
Oferta

Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Obligativitatea
obligatoriu

Formularul F 3.1
Semnat electronic de către operatorul economic

2

Specificații tehnice

conform Anexei nr. 22

obligatoriu

Semnat electronic de către operatorul economic
3

Specificații de preț

conform Anexei nr.23

obligatoriu

Semnat electronic de către operatorul economic
4

Avizele sanitare
pentru produsele
alimentare și
nealimentare, raportul
de încercări

Copie - Semnate electronic de către operatorul economic

obligatoriu

10. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorității contractante: Biroul Național de Probațiune
Adresa:mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1
Tel: 069 315636 E-mail: achizitii@probatiune.gov.md
Numele și funcția persoanei responsabile: Irina Caras
11. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exacta ] Informația o găsiți în SIA RSAP.
- pe: [data] ] Informația o găsiți în SIA RSAP.
12. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
13. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.
14. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
15. 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.
16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordulcadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): condiții speciale de care depinde
îndeplinirea contractului (indicați după caz): Licitația electronică va fi în 3 runde, pasul minim fiind de 1% din
valoarea estimativă totală
2

18. 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
Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
Nu acceptă

19. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor faţă de
Ofertant şi corespunderea cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul de achiziţie.
20. Modalitatea de evaluare: pe lot.
21. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea
contractantă este de 6 zile.

Conducătorul grupului de lucru: Pavel CRISTEA
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