CEREREA OFERTEI DE PREȚURI
I.

INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACHIZITOR

Denumire: S.A. Moldtelecom
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 10, mun. Chişinău, Republica MOLDOVA
Cod poştal: MD-2001
Web: www.moldtelecom.md
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
2.1. Denumirea achiziției: Veste.
2.2. Descrierea vestelor ce vor fi achiziționate:
 Stil: casual.
 Anotimp: toamnă/primăvară.
 Compoziție material: 100% polyester.
 Croială: regular fit.
 Calitate stofă: superioară.
 Aspect: matlasat.
 Sistem de închidere: fermuar.
 Buzunare interioare, minim: 1.
 Buzunare exterioare, cu fermuar, minim: 2.
 Culoarea: albastru închis.
 Alte caracteristici: fără mîneci, fără glugă, cu guler înalt, rezistentă la apă și vînt.
2.3. Modul de
2.3.1. Data limită de prezentare a ofertei - 16 noiembrie 2021, ora
întocmire și
11:00.
adresa de
2.3.2. Persoana responsabilă de recepționarea ofertei:
prezentare a
Lilia Izvoreanu, Mob.: 067467517.
ofertei
2.3.3. Modul de întocmire a ofertei:
 oferta și documentele solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări,
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse
în plic, sigilate și ștampilate;
 pe plic se va indica denumirea și adresa ofertantului, denumirea și
obiectul concursului.
2.3.4. Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va depune pe suport de hârtie pe adresa: Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 10 (sediul central).

2.4. Propunerea
financiară

2.5. Modalități
livrare și plată

II.

2.3.5. Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta S.A. „Moldtelecom” (or.
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10), la data de 16 noiembrie 2021, ora
15:00. După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor, acestea nu
vor fi acceptate.
2.4.1. Moneda în care se transmite oferta de preț: Lei, MDL.
2.4.2. Prețul (MDL), incl. TVA, va fi indicat per unitate. Prețul va include
toate costurile, inclusiv cele legate de transport, asigurare, taxe
vamale, impozite etc.
2.4.3. Număr estimativ de unități ce urmează a fi achiziționate: maxim 2700
veste.
de 2.5.1. Condiții de livrare: vânzătorul va asigura transportarea mărfii
achiziționate de cumpărător la depozitul S.A. Moldtelecom, mun.
Chișinău. Cheltuielile vor fi suportate de vânzător.
2.5.2. Perioada de livrare: până în data de 20 decembrie 2021.
2.5.3. Condiții de plată: Plata se va efectua în termen maxim de 20 zile
bancare, din momentul livrării bunurilor și a documentelor aferente
emise de prestator.

SETUL DE ACTE

Oferta va conține și va confirma informația solicitată conform pct. II. „Obiectul
achiziției”. Suplimentar, pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a
executa contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set
de documente:
a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;
c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului;
d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie privind obiectul de
activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala piaţă de afaceri,
cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului.

e) Declarație pe propria răspundere:
1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.):
- Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul nu
este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.

Note:
_____________________________
semnătura
- Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.
Note:
_____________________________
semnătura
S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul
ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.

Note:

_____________________________
semnătura
- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă
de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei în legătură cu
activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului
de achiziţii.
Note:
_____________________________
semnătura
Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________.
Administrator __________________
Data__________________________
f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;
h) Lista beneficiarilor în adresa cărora au fost livrate bunurile solicitate.

