MINISTERUL EDUCAŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Universitatea Pedagogică de Stat
“Ion Creangă” din Chişinău
MD – 2069 Chişinău str. I. Creangă nr.1

Кишиневский Государственный
Педагогический Университет им. И.
Крянгэ
МД – 2069 г. Кишинэу ул. И.Крянгэ №1

Tel. 022-35-83-38; 022--35-84-15;
fax 022-35-84-15

Тел. . 022-35-83-38; 022--35-84-15;
факс 022-35-84-15

“______”________________2013

Nr. ____________________

“11” martie 2013

INVITAŢIE LA CONCURS
pentru achiziţionarea produselor petroliere
prin procedura cererii ofertelor de preţuri
nr. 1209-op/13 din 13.03.13
mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1
(locul desfăşurării şedinţei)

Autoritatea contractantă: Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”
(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)
Sediul autorității
contractante: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 1
(adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului)
Numărul de telefon şi Siculțan Elena
persoana de contact: Mardari Victoria, tel.: 022-24-07-95
Obiectul achiziției: Produse petroliere
(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)
Cod CPV: 09132000-3
09134200-9
Cerințele față de bunurile/serviciile solicitate:
Cantitatea /
volumul

Altă
informaţie

09132000-3

1600 L

TICHETE

09132000-3

3700 L

TICHETE

09134200-9

4000 L

TICHETE

Nr.
d/o

Denumirea bunurilor /
serviciilor

Cod CPV

1.

BENZINĂ 92

2.

BENZINĂ 95

3.

MOTORINĂ

Caracteristicile
tehnice / cerinţele

*Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) 13.03.2012 ora 10:00
*Data/ora desfăşurării concursului 13.03.2012 ora 10:00
*Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe
lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă): pe fiecare poziție.
*Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor la solicitarea beneficiarului,
prin tichete.
*Valuta şi modul de achitare prin transfer în lei moldovenești, în baza facturii fiscale.
*Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile.
*Menţiuni privind garanţiile preț fix pe toată durata de valabilitate a contractului.
*Documentele de calificare ale operatorilor economici:
1. Oferta semnată și ștampilată fiecare foaie;
2. Date despre participant;
3. Certificat de înregistrare a întreprinderii;
4. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
5. Certificat de atribuire a conturilor bancare;
6. Lista stațiilor PECO;
Președintele grupului de lucru _______________________Cușcă Valentin
L.Ş

