FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile
instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra
prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului
procedurii
Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:
DETS sect. CENTRU
Obiectul achiziţiei:
Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul
II al anului 2017, necesar instituțiilor preșcolare din
subordinea DETS s.Centru
Numărul procedurii:
17/01545
Tipul obiectului de achiziţie:
Licitaţie publică
Codul CPV:
15000000-8
Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:
40 din 19.05.2017
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:
Bugetul local
Administratorul alocaţiilor bugetare:
Primaria mun.Chisinau
Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: Nu se utilizează
Denumirea cumpărătorului:
institutiile prescolare subordonate DETS s.Centru
Destinatarul:
DETS s.Centru
Limba de comunicare:
De stat
Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.
contractante este:
Bulgară 41
Tel: (022) 27-10-22
Fax: (022) 270260
E-mail: dets_contracte@mail.ru
Persoana de contact: CAVCALIUC NINA
Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate
Rubrica

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:
Nr.
Cod CPV
d/o

Denumire Bunuri solicitate

1
Hrişcă (boabe intregi)
1.1 15613300- Hrişcă (boabe intregi)
1
2
Crupe de grîu
2.1 03211100- Crupe de grîu
4
3
3.1 032116009
4
4.1 156133001

Fulgi de ovăs
Fulgi de ovăs
Crupe de mei
Crupe de mei

5
Crupe de porumb
5.1 15613300- Crupe de porumb

Unitatea
Specificarea tehnică deplină
de
Cantitatea
solicitată, Standarde de referinţă
măsură
Kilogram 4400.00 Hrişcă (boabe intregi), calitate
superioară,Pachet de 1 kg, Gost
5550-74
Kilogram 2500.00 Crupe de grîu, calitate
superioară,Pachet de 1 kg, Gost
276-60
Kilogram 2300.00 Fulgi de ovăs, calitatea I,Pachet de
1 kg, Gost 3034-75
Kilogram 2500.00 Crupe de mei, calitate
superioară,Pachet de 1 kg, Gost
572-60
Kilogram 3000.00 Crupe de porumb, calitate

superioară,Pachet de 1 kg, Gost
6002-69

1
6
6.1 032114007
7
7.1 156133001
8
8.1 156250005

Crupe de orz
Crupe de orz

9
9.1 158500001
10
10.1 158500001
11
11.1 156121002

Paste făinoase , spaghete
Paste făinoase

12
12.1 032113006
13
13.1 032122136
14

Orez șlefuit (bob rotund), calitatea superioară
Orez

Crupe arpacaş
Crupe arpacaş
Crupe de griş
Crupe de griş

Paste făinoase, taietei si diferite figurine
Paste făinoase
Făină de grîu, integrala
Făină de grîu

Kilogram 1800.00 Crupe de orz, calitatea I,Pachet de
1 kg, Gost 5784-60
Kilogram 1700.00 Crupe arpacaş, calitatea I, Pachet
de 1 kg, GOST 5784-60
Kilogram 2600.00 Crupe de griş, calitate
superioară,Pachet de 1 kg , Gost
7022-97
Kilogram 3000.00 Pachet de 5 kg Standart HG nr.775
din 03.07.2007
Kilogram 3000.00 Pachet de 5 kg Standard: HG
nr.775 din 03.07.2007
Kilogram 3000.00 Făină de gîu albă cu nuanță
gălbuie sau cenușie, cu particule
vizibile de tărîțe. Saci, 50 kg, SM
202:2000
Kilogram 5000.00 Pachet de 1 kg, Gost 6292-93

Mazăre uscată (boabe întregi șlefuite), calitatea I
Mazăre uscată
Kilogram 2400.00 Pachet de 1 kg, PT MD 6738869887-003:2005
Mazăre verde (conservată), calitatea I , pentru
salate
14.1 15331400- Mazăre verde
Kilogram 2200.00 Borcane de sticlă 0,69 kg Gost
1
15842-90,cu indicarea conținutului
de sare și zahăr (care nu va depași
la 100gr. produs: zahăr 15 gr,sare
1,5gr)
15
Fasole albe, calitatea I
15.1 03221210- Fasole
Kilogram 1200.00 Pachet de1 kg, Gost 7758-75
1
16
Zahăr, calitate superioara
16.1 15831200- Zahăr
Kilogram 18000.00 Saci 50 kg Gost 21-94, calitate
4
superioară
17
Găină refrigerată de calitate superioară cu o
greutate nu mai puțin de 1,5 kg /1 găină
17.1 15112000- Găină refrigerată cu fierbere rapidă, calitatea I cu o Kilogram 16000.00 Standard : H.G. nr.696 din
6
greutate nu mai puțin de 1,5 kg /1 găină
04.08.2010 ,,Carne-materie primă.
Producere, import și
comerț’’Ambalată separat în
pachet de polietilenă Nu mai mult
de 20% conținut de oase și
ligamente/ găină.
18
Piept de pui fără os, refrigerat
18.1 15112130- Piept de pui fără os
Kilogram 10000.00 Piept de pui fără os, ambalat cite
6
1-5 Kg Standard: H.G. nr.696 din
04.08.2010 ,,Carne-materie primă.
Producere, import și comerț’’
19
Pește congelat “ Merluciu” (hec), fără cap , coadă
și fără măruntaie, greutatea > 0,300 gr -

19.1 033112303
20
20.1 031425003
21
21.1 154210005

0,500gr/buc
Pește congelat “ Merluciu” (hec), fără cap și coadă
Ouă de găină, Dietetice mascate
Ouă de găină, Dietetice
Ulei de floarea soarelui, rafinat dezodorizat
Ulei de floarea soarelui, rafinat dezodorizat

22
Ulei de floarea soarelui- vegetal nerafinat
22.1 15411100- Ulei de floarea soarelui- vegetal nerafinat
3

Kilogram 12500.00 Cutii de carton Gost 20057-96,
greutatea > 0,300 gr -0,500gr/buc
Bucată 130000.00 cutii SM-89, mășcate
Kilogram 3000.00 Ulei rafinat limpede, fără suspensii
sau sedimente, transparent, de
culoare galbenă. Sticle de 1-5 litri
PT MD 05691233-001:2002
Kilogram 1200.00 Ulei limpede, fără suspensii sau
sedimente, transparent, de culoare
galbenă.Sticle de 1 litru PT
Standart: HG nr.434 din
27.05.2010 “Uleiuri vegetale
comestibile”

23
Covrigei cu vanilie
23.1 15821200- Covrigei cu vanilină” Produse de panificație și paste Kilogram 5000.00 Pachete de 1 kg Standard :H.G 775
1
făinoase”
din 03.07.2007 ” Produse de
panificație și paste făinoase”, fără
grăsimi hidrogenate.
24
Biscuiţi
24.1 15821200- Biscuiţi
Kilogram 5500.00 Cutii de 4 kg, Gost 24901-89 , fără
1
ulei de palmier, margarină(
conform ord.904 la 100gr./produs
pînă la 300kkal )
25
Jeleu cu aromă de fructe în asortiment , calitate
superioara
25.1 15332240- Jeleu cu aromă de fructe în asortiment ” Gemuri,
Kilogram 2000.00 Pachet 0,250 gr Standart HG
8
jeleuri, dulcețuri pireuri și alte produse similare”
nr.216 din 27.02.2008 ”Gemuri,
jeleuri,dulcețuri pireuri și alte
produse similare”
26
Fructe uscate în asortiment, (mere, pere, prune)
26.1 15332410- Fructe uscate în asortiment,
Kilogram 1500.00 Ambalaj de 5 kg, uscate fara fum
1
HG1523 din 29.12.2007
27
Cacao pudră, calitatea I
27.1 15841000- Cacao pudră,
Kilogram 100.00 Pachet 100 gr, Gost 108-76
5
28
Suc de fructe (în asortiment) suc de mere natural
28.1 15321000- Suc de mere
Litru
20000.00 Pachet 1 l T / P, SM 183:2003
4
29
Suc de rosii natural
29.1 15322100- Suc de rosii natural
Litru
5000.00 Pachet 1 l T / P, SM 183:2003
2
30
Drojdie prospata, calitatea superioara
30.1 15898000- Drojdie,
Kilogram 100.00 Pachet de 0,025 gr. , Gost 171-81
9
31
Magiun din fructe (în asortiment)
31.1 15332290- Magiun din fructe (în asortiment)
Kilogram 2100.00 calitate superioară, Borcane de
3
sticlă 0,84 kg, Gost 6929-88
32
Ceai (negru)
32.1 15863200- Ceai (negru)
Kilogram 400.00 Pachet 100 gr, Gost 1938-90
7
33
Pastă de roşii, 25%
33.1 15331427- Pastă de roşii, 25%
Kilogram 3900.00 Pastă de roșii, 25%, calitatea I.
6
Borcane de sticlă de 0,67 kg Gost

3343-89, cu indicarea conținutului
de sare și zahăr(care nu va depași
la 100gr. produs: zahăr 15 gr,sare
1,5gr)- fără conservanți
34
Lapte 2.5%, pasteurizat
34.1 03333000- Lapte 2.5%, pasteurizat
4

34.2 15550000- Brînză de vaci, stare proaspătă, 5% grăsime
8

34.3 15550000- Smîntînă, 10 % grăsimea
8

34.4 15550000- Chefir, grăsimea 2.5%,
8
35
Unt la pachet (0,200gr), cu grăsimi animaliere,
72.5%
35.1 15530000- Unt la pachet (0,200gr), cu grăsimi animaliere,
2
72.5%
36
Brinza cu cheag tare, grăsimea 45%,
36.1 15550000- Brinza cu cheag tare, grăsimea 45%,
8

Pîine fortificată din făină de grău de calitate
superioară cu masa de 0,43 kg.
37.1 15811100- Pîine fortificată din făină de grâu de calitate
7
superioară cu masa de 0,43 kg.

100000.00 Lapte netransparent, omogen fără
sediment, nefilant, pur, fără miros
și gust străin , necaracteristic
laptelui proapăt. Pachet de
polietilenă 1l Gost 13277-79
Kilogram 10000.00 Brînză proaspătă, moale, onctuasă
sau fărămicioasă cu sau fără
particule perceptibile de proteină,
slab acidulat, fără gust și miros
străin, de culoare albă – galben
deschis.
Kilogram 3400.00 PSmîntînă lichidă netransparentă,
omogenă, potrivit de densă, de
culoare albă cu nuanță cremă,
uniformă în toată masa. Pachet de
Polietilenă 500 gr. TU
10.02.789.09.89
Litru
17000.00 Pachet politilenă 0,5 l Gost 492984
Litru

Kilogram 7500.00 Unt de culoare albă pînă la galbenă
, omogenă în toată masa. Pachet de
0,200gr Gost 37-91
Kilogram 3500.00 Coajă curată, fără strat gros sub
coajă, fără deteriorări, poate fi
acoperită cu compoziție de
parafină, polimerică sau mixtă sau
acoperită cu folie din material
polimeric.Culoarea de la albă pînă
la galben deschis. Ambalat cîte 110,0 kg SM-218:2001 (produs
RM)

37

37.2 15811100- Pîine din amestec din făină de grîu de calitatea I,

Kilogram 32594.00 Produsul va conține următoarele
componente: 1. Valori nutriționale
pentru 100 g. de produs: Valoarea energetică: 247,9
kcal/1038,0 kj - Grăsimi: 0,8 g. Proteine:7,7 g. - Glucide: 51,1 g. 2.
Caracteristici fizico-chimice
pentru 100 g. de produs: - Fier :
2,2 mg. - acid folic : 0,1 mg.
Starea miezului bine copt, elastic,
neumed la palpare, cu porozitate
dezvoltată, fără urme de făină
nefrămîntată, specific
sortimentului de pîine dat, fără
gust ți miros străin (de mucegai, de
ranced, etc.) Lăzi Standard: H.G.
775 din 03.07.2007
Kilogram 22000.00 Produsul va conține următoarele

7

făină de secară semialbă - cu masa de 0,6 kg.

38
Sare iodată
38.1 15872400- Sare iodată
5

component: - Valoarea energetică:
223,2 kcal/934,5 kj - Grăsimi: 7,6
g. - Proteine:1,3 g. - Glucide: 45,8
g. Starea miezului bine copt,
elastic, neumed la palpare, cu
porozitate dezvoltată, fără urme de
făină nefrămîntată, specific
sortimentului de pîine dat, fără
gust ți miros străin (de mucegai, de
ranced, etc.) Lăzi Standard: H.G.
775 din 03.07.2007
Kilogram 2500.00 Sare iodată, calitate superioară,
Pachete de polietilenă de 1 kg,
Gost 13830-97

39
Stafide
39.1 03222115- Stafide
2

Kilogram

800.00

Ambalaj de 0,200-0,500 kg
Standart: HG nr.1523 din
29.12.2007 ” Fructe și legume
uscate (Deshidratate)”

Pulpă de vită, dezosată, refrigerată, tînără vîrsta
pînă la 3 ani, în caserole.
40.1 15111100- Pulpă de vită, dezosată, refrigerată, tînără vîrsta pînă Kilogram 9000.00 Pulpă de vită, dezosată, refrigerată,
0
la 3 ani, în caserole.
tînără vîrsta pînă la 3 ani, în
caserole,conținut de grăsime și
ligamente nu mai mult de 20%.
Standard: H.G nr.696 din
04.08.2010 „Carne-materie primă.
Producere, import și comerț”
Grafic: 1/săptămînă de la ora 9:00
pînă la 15:00, conform comenzilor.
41
Iaurt natural,calitate superioară cu procent de
grasime pînă la 2 %
41.1 15551310- Iaurt natural,calitate superioară cu procent de
Kilogram 8000.00 Iaurt natural , fără adausuri de
1
grasime pînă la 2 %
zahăr și fără îndulcitori artificiali
,în ambalaj de 0,100-0,500
kg.GOST 268209-86
40

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Cerinţe suplimentare
Original potrivit modelului F4.1 și F 4.2
conformată prin ștampilă și semnătura
participantului
Declaraţie privind conduita etică a şi neimplicarea în practici
Original, completată în conformitate cu
frauduloase şi de corupere
Formularul (F 3.4)
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii
Copie confirmată prin semnătură și ștampila
Participantului
Autorizația de funcționare (pentru produsele alimentare) –
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.
Formular informativ despre ofertant
Original potrivit Formularului (F 3.3)
Certificat de conformitate sau declarație de conformitate
Eliberat de organizul de certificare acreditat –
eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat, pentru copie confirmata pri semnătura și ștampila
produsele alimentare imp
Participantului.
Extras din Registrul de Stat
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.
Declaraţie pe proprie răspundere
Original, completată în conformitate cu

Nr.
3.1 Oferta

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8

Denumirea documentului/cerinţelor

Obl.
DA

DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA

Formularul (F 3.5)
copie – eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmat prin stampila si semnatura
participantului, cu indicarea codului IBAN.
3.10 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,
original sau copie – eliberat de Inspectoratul
contribuțiilor
Fiscal (valabilitatea certificatului - conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova )
3.11 Autorizație sanitar veterinară pe unitate de transport
copie– confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
3.12 Autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare al operatorului
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
economic (pentru produsele alimentare animaliere)
Participantului
3.13 Certificatele de inofensivitate
copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.
3.14 Certificat de calitate și proveniență a materiei prime (făină, grîu) copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
- pentru procurarea produselor de panificație
Participantului.
3.15 Confirmare de deținere a stocului de făină/grîu, (pentru
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
procurarea produselor de panificație)
Participantului.
3.16 Formularul ofertei
Original potrivit Formularului (F 3.1)
3.17 Garanţia pentru ofertă, ce constituie 1,0 % din valoarea ofertei Original potrivit Formularului (F 3.2) eliberat de
fără taxa pe valoare adăugată;
banca deținătoare de conturi sau prin transfer pe
contul autorității contractante
3.18 Situația financiară (ultimul raport financiar) –
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
3.19 Certificat de deținere a abatorului sau contract cu asemenea
Copie cu ștampila umedă a solicitantului și
abator
participantului eliberat Participant.
3.20 Livrarea și descărcarea produselor alimentare se face de către
Livrarea și descărcarea produselor alimentare se
Vînzător cu cantitatea strict solicitată conform comenzilor
face de către Vînzător cu cantitatea strict
solicitată conform comenzilor și obligatoriu
echipament conform normelor sanitare
3.21 Certificat de calitate de la producător
Copie cu cu ștampila umedă a participantului ,
pentru produsele de import (crupele,etc.)
3.22 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere
Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)
3.23 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu
Certificat/decizie de înregistrare a
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice - copie, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului
Operatorul economic nerezident va prezenta
documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din
punct de vedere profesional
3.24 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii
Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului
3.25 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse
Nu se cere
creditare sau alte mijloace financiare (suma)
3.26 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
Nu se cere
identificată prin referire la specificații sau standard relevante
3.27 Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de Declarație privind experiența similară conform
activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit Formularului (se va indica) sau Declarație
privind lista principalelor lucrări executate în
ultimul an de activitate conform Formularului (se
va indica)
3.28 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit
corespunzătoare a contractului conform
Formularului (se va indica) și Documente care
atestă faptul că operatorul economic se află în
3.9 Certificat de atribuire a contului bancar

DA

DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA

DA
NU
NU

NU
NU
NU
NU

NU

3.29 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr.
131 din 03.07.2015
3.30 Oferta
3.31 Informații generale despre ofertant

posesia utilajelor, instalațiilor și/sau
echipamentelor indicate de autoritatea
contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie,
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului
Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Original
Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (se va indica)
3.32 Raportul financiar
Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului
3.33 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea Declarație privind personalul de specialitate
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit propus pentru implementarea contractului
(personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în
conform Formularul (se va indica)
îndeplinirea acestuia)
3.34 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau
Nu se cere
serviciilor similare
3.35 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe Nu se cere
parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

NU

NU
NU
NU
NU

NU
NU

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative:
4.2 Garanţia pentru ofertă:

4.3
4.4

4.5
4.7
4.8
4.9

Nu vor fi
Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: DETS sect. CENTRU
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601009417
IBAN: MD13TRPCDV518410A00831AA
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 17/01545 din
14.06.2017"
Garanţia pentru ofertă va fi în 1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
valoare de:
Ediţia aplicabilă a Incoterms şi DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
termenii comerciali acceptaţi
vor fi:
Termenul de
03.07.2017 - 30.12.2017
livrare/prestare/executare:
Metoda şi condiţiile de plată prin transfer conform facturii, in decurs de 30 zile
vor fi:
Perioada valabilităţii ofertei va 45 zile
fi de:
Ofertele în valută străină:
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 17/01545
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea
produselor alimentare pentru semestrul II al
anului 2017, necesar instituțiilor preșcolare
din subordinea DETS s.Centru
Autoritatea contractantă: DETS sect.
CENTRU

Adresa autorităţii contractante: Republica
Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 41,
et.1 bir.3
A nu se deschide înainte de: 14.06.2017 09:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău,
procedurii este:
str. Bulgară 41
Tel: (022) 27-10-22
Fax: (022) 270260
E-mail: (022) 270260
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 14.06.2017 08:00
5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău,
bul.Stefan cel Mare 83, sala albastra
Tel: (022) 27-10-22
Data, Ora: 14.06.2017 09:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1

6.2
6.3

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute
vor fi convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă va
fi:
Modalitatea de efectuare a evaluării:
Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Leu MD
BNM
14.06.2017
cel mai mic pret pe pozitii, loturi
Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului Cel mai mic preţ
va fi:
7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual 10.00%
din preţul contractului adjudecat)):
7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului:
Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie
(emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2
din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul
autorităţii contractante, conform următoarelor date
bancare:
Beneficiarul plăţii: DETS sect. CENTRU
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de
Stat
Codul fiscal: 1007601009417
IBAN: MD13TRPCDV518410A00831AA
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului
nr. 17/01545 din 14.06.2017"
7.5 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea
6 zile
contractului către autoritatea contractantă:
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional
Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă
corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale
în vigoare.
Conducătorul grupului de lucru:
OBOROC TATIANA ________________________________

