
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la p rocedu ra  de ach iz iţie  p ub lică  de tip  C E R E R E  A O F E R T E L O R  DE PR E Ţ U R I

nr. 18/00015 din 05 .01 .2018

D en u m irea  au torităţii con tractan te: CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI
T ip  procedu ră ach iziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
O b iectu l ach iziţiei: Achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2018
C od  C PV: ’ 09000000-3

D ata p ublicării an un ţu lu i de in tenţie: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice 
Nr.: 2 din 05.01.2018.
în scopul achiziţionării "Achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2018”
conform necesităţilor autorităţii contractante (în continuare -  Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

C um părătorul invită operatorii econom ici in teresaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind  
livrarea/prestarea/executarea urm ătoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate
Unitatea de 

măsura
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 benzina A - 95
1.1 09132100-4 benzina AI - 95 Litra 13260.00 benzina Al - 95, fara plumb

2 Motorina Euro - 5
2.1 09134200-9 Motorina Euro - 5 Litru 1500.00 Motorina Euro -5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale:

Zece zile dupa semnarea contractului 
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Oferta original Da
2 Date despre participant original Da
3 Certificat de inregistrare copie Da
4 Ultimul raport financiar copie Da
5 Certificat de efectuare sistematica a plaţilor 

impozitului
copie Da

6 Licenţa de activitate copie Da
7 Certificat de conformitate a produselor copie Da

Informaţie Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor 
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI 
Adresa: Republica Moldova, FLOREŞTI, or. Floreşti, str. Victoriei bd. 2 
Tel.: 0250 20254 , Fax: 0250 24107 , E-mail: consiliulfr@yahoo.com
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BURUŞC1UC M1HA1L, vicepreşedinte

întocmirea ofertelor:
O ferta şi docum entele de calificare solicitate întocm ite clar, fără corectări, cu num ăr şi dată de ieşire, cu sem nătura persoanei 
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştam pilate, urm ează a fi prezentate 

pînă la: 16.01.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, FLOREŞTI, or. Floreşti, str. Victoriei bd. 2

NOTĂ: în cazul prezentării ofertei şi documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ştampilată şi semnată 
în original precum şi documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfăşurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile
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Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorităţii contractante 
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

pe adresa: Republica Moldova, FLOREŞTI, or. Floreşti, str. Victoriei bd. 2

Contractul intră sub incidenţa Acordului OMC - Nu

Conţinutul prezentei Invitaţii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Autom atizat "REGISTRUL  
DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Invitaţiei, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

la: 16.01.2018 10:00

Conducătorul grupului de lucru: BURUŞCIUC MIHAIL


