[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]
Specificaţii tehnice
Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice
Cod CPV
Denumirea serviciilor
Specificarea tehnică deplină solicitată de Specificarea tehnică deplină propusă
către autoritatea contractantă
de către ofertant
1

2

50710000- Servicii de măsurări și
5
încercări în instalațiile
electrice

3

4

1.1. Aprecierea acționării protecției în
instalațiile electrice cu neutrul legat la
pămînt cu sistema de legare la pămînt TN
(1 223 de întrerupătoare automate).
1.2. Măsurări a rezistenței electrice a
izolației echipamentelor, aparatelor și
liniilor electrice (1 223 conductoare de
curent).
1.3 Măsurări a rezistenței prizei de pămînt (2
prize de pămînt și 2 841 prize casnice și
informaționale).
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Standarde de
referinţă
5

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Specificații de preț
Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice
Cod
CPV

Denumirea
serviciilor

1
2
50710 Servicii de măsurări și
000-5 încercări în instalațiile
electrice

Unitatea de
măsură

Canti
tatea

Preţ unitar
(fără TVA)

Preţ unitar
(cu TVA)

3
-

4
-

5

6

Suma
fără
TVA
7

Suma
cu TVA
8

Clasificație
bugetară
(IBAN)
9
10
În termen de 30 (treizeci) MD97VI000
zile lucrătoare din data 0022242125
55MDL
semnării contractului
Beneficiarului. Adresa
livrării: mun. Chişinău,
str. A. Puşkin, nr. 42, bl.
A, A1, A2 și A3.
Serviciile se consideră
prestate după
prezentarea facturii
fiscale și Actului privind
prestarea serviciilor.
Termenul de
prestare

Total:

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

