Invitație de participare la tender pentru livrarea mobilei
Titlul proiectului: Proiectului „Consolidarea Eficacității Rețelei de Asistență Socială”
Sursa de finanţare: Creditul Băncii Mondiale Nr.: 5001-MD
Contract Ref: # G-S/43/IDA

Data Emiterii Solicitării: 23 iunie 2017

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova anunță concurs pentru
livrarea pentru MMPSF și Agenția de Asistență Socială a mobilei incluse în loturile I și II și
invită toți ofertanții calificați să prezinte ofertele pentru livrarea următoarelor bunuri:
Lotul I (Mese și dulapuri):
1)
Mese (poziții M1-M9, conform desenelor tehnice) – 66 bucăți;
2)
Dulapuri (M10, M14-M26, conform desenelor tehnice) – 32 bucăți;
Lotul II (Fotolii și scaune):
1)
Fotoliu tip1 – 1 bucată;
2)
Fotoliu tip2 – 17 bucăți;
3)
Scaun pentru sala de conferință – 50 bucăți.
4)
Scaun sala de instruire – 65 bucăți.
Ofertantul, care trebuie să corespundă cerințelor de calificare, poate depune oferta pentru unul
sau ambele loturi. Oferta prezentată trebuie să acopere toate articole aferente lotului respectiv.
Fiecare articol va fi supus evaluării și contractul va fi atribuit pentru pentru lot cu cel mai mic
preț, cu condiția corespunderii cerințelor tehnice a fiecărui articol din lot. Aceluiași ofertant
poate fi atribuit contractul pentru unul sau ambele loturi. Ofertele alternative nu vor fi acceptate.
Participantul trebuie să prezinte Oferta de Preţ în original, semnată și stampilată de ofertant, în
forma propusă şi marcată „ORIGINAL” la fel şi o copie marcată „COPIE” care vor fi sigilate în
plic şi expediate la următoarea adresă:
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii
Moldova,
Pentru: Serghei Merjan, Consultant în achiziții
Proiectul Consolidarea Eficacității Rețelei de Asistență Socială
str. V. Alecsandri nr. 1, et.2, anticamera, Chisinau, MD-2009, Moldova
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 07 iulie 2017, ora 10.00 (ora Moldovei).
Ofertele vor fi deschise imediat după expirarea termenului limită de depunere. Ofertele
depuse după expirarea termenului limită nu vor fi acceptate.
Documentul de solicitare de oferte care include specificațiile tehnice, toate detaliile și
formularele necesare, precum și desenele tehnice aferente lotului I pot fi accesate pe link-ul de
mai jos sau obținute în urma solicitării expediate la adresa de email hssap@mmpsf.gov.md cu
mențiune ”achiziții mobilă”
Solicitările de clarificare și toate întrebările privind achiziția respectivă pot fi depuse la aceeași
adresa de email.
Documentul de solicitare de oferte și desene tehnice

