DOCUMENTAŢIA
pentru realizarea achiziţiilor publice
de bunuri si servicii
prin cererea ofertelor de preţuri

Obiectul achiziţiei:

Procurarea tomberoanelor

Cod CPV:

44613800-8

1. Autoritarea Contractantă:
I.P. INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE SI PROTECŢIE A PLANTELOR

Procedura achiziţiei:

Digitally signed by Andronic Larisa
Date: 2021.02.18 13:51:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cererea ofertelor de preturi

CAPITOLUL II
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile
CAPITOLULUI I. în cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor
prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.
Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.
‘ !e

Rubrica

Nr.

Datele Autorităţii Contractante/Organizatoruh
procedurii
I.P. INSTITUTUL DE GENETICA,
FIZIOLOGIE SI PROTECŢIE A
PLANTELOR IDNO: 1013600030804

1.1.

Autoritatea contractantă/Organizatorul
procedurii, IDNO:

1.2.

Obiectul achiziţiei:

Procurarea energiei electrică

1.3.

Numărul şi tipul procedurii de achiziţie:

Nr.: Cererea Ofertelor de preţuri

1.4.

Tipul obiectului de achiziţie:

BUNURI

1.5.

Codul CPV:

44613800-8

1.6.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici şi
perioada bugetară:

Alocaţii bugetare

1.7.

Administratorul alocaţiilor bugetare:

S tat

1.8.

Partenerul de dezvoltare (după caz):

[Denumirea partenerului de dezvoltare]

1.9.

Denumirea cumpărătorului, IDNO:

I.P. INSTITUTUL DE GENETICA,
FIZIOLOGIE SI PROTECŢIE A
PLANTELOR IDNO: 1013600030804

1.10.

Destinatarul serviciilor, IDNO:

[se indică denumirea completă a instituţiei, IDNO]

1.11.

Limba de comunicare:

ROMÂNĂ

1.12.

Locul/Modalitatea de transmitere a
clarificărilor referitor la documentaţia de
atribuire

1.13.

Contract de achiziţie rezervat atelierelor
protejate

SIA “R SA P”.

[Da]

prestări servicii
1.14.

Tipul contractului:

1.15.

Condiţii speciale de care depinde
îndeplinirea contractului:

0
Nr.
d/o

Cod CPV

1

4460800-8

[indicaţi condiţiile speciale sau „nu se aplică"]
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Denumire serviciilor
solicitate

C ontainere pen tru
deşeuri 1100 litri
(tom beroane)

sor ; i specificaţiile tehnice:

Unitatea
de
măsură

Cantit
atea

buc

4

Specificaţia tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă
C ontainere p en tru
deşeuri
(tom beroane) Confecţionat din
oţel zincat de tip închis cu
volum ul de 1100 litri
rezistent la imbatrinire ,rezistent
la condiţii extreme
inferioare/superioare de
temperatura de la minus 40
grade Celsius pina la plus 60
grade Celsius,rezistent la
produse chimice si la UV.
Corpul sa fie proiectat in asa
mod ca sa fie facilitata curatirea.
Doua roti din cauciuc cu
diametrul de 200 mm, fixate pe
ac. Capacul tomberoanelor sa fie
prins de corpul tomberonului
prin şuruburi si sa dispună de
doua minere pentru
manivrasbilitate.

3 , ■Pregătirea o fertelo r
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Oferte alternative:

nu vor f i acceptate

Garanţia pentru ofertă:

a) Oferta va f i însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă
comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a Formulare pentru depunerea ofertei

Garanţia pentru ofertă va fi
în valoare de:
Ediţia aplicabilă a Incoterms
şi
termenii
comerciali
acceptaţi vor fi (după caz):
Termenul de prestare:

1

% din valoarea ofertei fără TVA.
fediţia aplicabilă/

15.03.2021-30.03.2021

Mun. Chişînăi,str.Păduri,20

3.6.

Locul prestării serviciilor:

3.7.

Metoda şi condiţiile de plată vor
Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare.
fi:

3.8.

Perioada valabilităţii ofertei va
[ _30_zile]
fi de:

3.9.

Ofertele în valută străină:

nu se acceptă
A,

Depunerea şi deschiderea ofertelor

SIA “RSA P ".
4.1

Locul/Modalitatea de
depunerea ofertelor, este:

4.2.

Termenul
limită
de
depunere a ofertelor este:

4.3.

Persoanele autorizate să
asiste la deschiderea ofertelor
(cu excepţia cazului cînd
ofertele au fost depuse prin
SIA “RSAP”).

Data, Ora S IA “R S A P ”.

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la
deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse
prin SIA “RSAP”

Evacuarea şi corr pararea ofertelor

5.1.

5.2.

5.3.

Preţurile ofertelor depuse în
diferite valute vor fi
convertite în:
Sursa ratei de schimb în
scopul convertirii:

32000 lei MD inclusiv TVA
[sursa ratei de schimb]

Data pentru rata de schimb
aplicabilă va fi:

[data ratei de schimb]

Modalalitatea de efectuare a
evaluării:

Evaluarea vaf i efectuată pe: pe un lot.

Factorii de evaluarea vor fi
următorii:

Cel mai mic preţ

6, Adjudecarea contractului

!? • «**>

6.1.

6.2.

6.3.

Criteriul de evaluare aplicat
pentru adjudecarea
contractului va fi:
Suma Garanţiei de bună
execuţie (se stabileşte
procentual din preţul
contractului adjudecat):
Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Forma de organizare juridică
pe care trebuie să o ia
6.4. asocierea grupului de
operatori economici cărora li
s-a atribuit contractul
Numărul maxim de zile
pentru semnarea şi
prezentarea contractului către
6.5.
autoritatea contractantă, de la
remiterea acestuia spre
semnare:

Se va aplica criteriul de avaluare:
Cel m ai mic p reţ

1%

a)
Garanţia de buna execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F3.4
[indicaţi una din formele de mai jos]
a) Societate pe acţiuni
b) Societate cu răspundere limitată
Altele

5 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului
Inform aţional Autom atizat “REGISTRUL DE STAT AL A C H IZIŢIILO R PUBLICE”. G rupul de
lucru pentru achiziţii confirm ă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care
poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

