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  ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea 

ofertelor de preţuri 
[Formatul documentului nu va fi modificat] 

 
 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT Centru 

2. IDNO: 1003600153267 

3. Tip procedură achiziţie: COPF 

4. Obiectul achiziţiei: mobilier 

5. Cod CPV: 39100000-3__ 

 

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării _mobilierului 
                                                                                                 [obiectul achiziţiei] 

conform necesităţilor  IMSP AMT Centru (în continuare – Cumpărător) 
  [denumirea autorităţii contractante]  

pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: CNAM. 
                                                                                   [sursa banilor publici]  

  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, 

să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri 

/servicii: 

 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată, 

Standarde de 

referinţă 

1 39100000-3 Comodă cu  uşă buc 10  

2 39100000 
Masa de calculator pentru 

medici buc 23  

3 39100000 
Masă pentru asistenta 

medicală buc 5  

4 39100000 Lavuar buc 11  

5 39100000 Dulap haine buc 21  

6 39100000 Masă conducător buc 1  

7 39100000 Masă ovală buc 2  

8 39100000 
Dulap birotica fără sticlă şi 

fără uşi buc 7  

9 39100000 Lambriu buc 116,4  

10 39100000 Dulap birotica buc 11  

 

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: Mobila 

urmează a fi livrată şi instalată la IMSP AMT Centru în decurs de 10 zile de la 

comanda Cumpărătorului. 



 2 

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ 

următoarele:  

 
Nr. 

d/o 

Denumirea 

documentului/cerinţei 

Cerinţe suplimentare faţă de 

document 

Obligativitatea 

1 Certificat de înregistrare a 

întreprinderii  

copie – emis de Camera Înregistrării de Stat 

(MDI), confirmat prin aplicarea semnăturii 

şi ştampilei Participantului;  
DA 

2 Lista fondatorilor sau  Extras din 

registrul de stat 

copie, cu semnătura şi ştampila umedă  
DA 

3 Certificat de atribuire a contului 

bancar  

copie - eliberat de banca deţinătoare de cont, 

confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei Participantului;  
DA 

4 Certificat de conformitate  copie , confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei umede a Participantului  
DA 

 

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot 

solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT Centru 

b) Adresa: str. 31 August 1989,63 

c) Tel:  (22)-27-07-86 

d) Fax: 27-10-11 

e) E-mail: amtcentru_plan@mail.ru 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ţîhoţkii Vladimir 

 

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi 

întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei 

responsabile şi urmează a fi prezentate: 

- pînă la: [11:00]  

- pe: [24.11.2016]  

- pe adresa: [IMSP AMT Centru, mun. Chişinău, 31 August 1989 63 (bir.208)].  

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

 

10. Criteriul de atribuire este: [cel mai mic preţ conform cerinţelor solicitate]. 

 

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 zile]. 

 

12.  Garanţia pentru ofertă: Nu se cere 

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de 

preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea 

Contestaţiilor la adresa : [indicaţi adresa] 

 

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 150 000 lei 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Vlad Bîrtă   L.Ş. 

 
Ex. Ţurcanu Aliona 

Tel: 27-51-21 


