CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de bunuri
Obiectul – achiziționarea brichetelor din biomasă la IET Schineni, raionul Soroca
Autoritatea contractantă_Primăria comunei Schineni ,raionul Soroca
1. Descrierea generală:
Nr.
1
2

Cod CPV
09111400-4
09111220-8

Denumirea bunului
Brichete din rumeguș de lemn
Brichete din coji de floarea soarelui

U.M
tone

Cantitatea
20

tone

10

2.Adresa unde va fi depozitat bunul:
Comuna Schineni,raionul Soroca, Instituția de Educație Timpurie.
3.Termenul de realizare a achiziției :___ conform SIA RSAP ___________________
4.Specificația tehnică deplină solicitată,standarte de referință:
Brichete din rumeguș de lemn -Umiditatea sub 10% lungimea între 25 și 35cm ; -ard fără fum ;nu conțin
aditivi sau alte substanțe chimice ;rezultă o cenușă de până la 1,5 % ;puterea calorică de peste 5 kWh
densitatea aproximativă de 700-1000kg metru cub ;ambalate în saci de politilenă de 40 kg sau 10 kg.
Brichete din coji de floarea soarelui - Umiditatea sub 12% ;lungimea între 25 și 35cm ;ard fără fum ;
nu conțin aditivi sau alte substanțe chimice ;rezultă o cenușă de până la 1,5 % ; puterea calorică de peste 5kWh;
densitatea aproximativă de 700-1000kg metru cub ;ambalate în saci de politilenă de 40 kg sau 10 kg.
5.Cerințele

pentru participanți și documentația obligatorie la prezentarea ofertei:
DUAE
Formular Ofertă
Cerere de participare
Declarație privind valabilitatea ofertei
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului
Informații generale despre ofertant
Capacitatea economică și financiară
Declarație privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere
Certificat de conformitate sau alt certificate ce confirmă calitatea produselor oferite –copia.
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul FISC
Specificații tehnice
6.Criteriul de evaluare a ofertei:câștigător va fi desemnat operatorul economic care
îndeplinește toate criteriile și va solicita prețulul cel mai scăzut, conform specificațiilor tehnice solicitate
și transportarea bunurilor din contul operatorului economic.

7.Valabilitatea ofertei: 60 zile
8.Condițiile contractuale:

Condițiile de achitare:Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de
20 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare
a contractului.
Condiții de livrare:după solicitare,în cantități mari în perioada octombrie 2022-noiembrie 2022,
pe adresa s.Schineni,raionul Soroca, IET, cu mijloace de transport din contul operatorului economic.
9.Garanții:
Până la încheierea contractului de achiziții,operatorul economic câștigător este obligat să depună
benefeciarului asigurarea executării contractului sun formă de garanție contractuală ,conform condițiilor
stipulate în documentația de atribuire.Această garanție reprezintă asigurarea îndeplinirii
calitative,cantitative și în termenele stabilite a prevederilor contractuale.
10.Relații de contact:tel.023047567;023047436;067207741,e-mail:schineni@mail.ru
.
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