ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI nr.
18/01235 din 30.03.2018 Denumirea autorităţii contractante: Primaria or. Rezina Tip procedură
achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri Lucrari de reparatia sistemelor exterioare si interioara de apeduct
si canalizare la gradinita nr. 5 din or. Rezina Obiectul achiziției: Cod CPV: 45332000-3 Data publicării
anunțului de intenție: Nu e specificată Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului
de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.: 25 din 30.03.2018. În scopul achiziţionării
"Lucrari de reparatia sistemelor exterioare si interioara de apeduct si canalizare la gradinita nr. 5 din or.
Rezina" conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada
bugetară: 2018 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local.
Informație 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: Primaria or. Rezina Adresa: or. Rezina, str 27 August, 1 Tel.: 0254
221 41 , Fax: 0 254 228 44 , E-mail: primaria-rezina@mail.ru Numele şi funcţia persoanei responsabile:
VIZITIU VALENTINA, Secretar grupului de lucru Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare
solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile,
puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate pînă la: 12.04.2018 10:00 pe adresa: or.
Rezina, str 27 August, nr.1, primaria or. Rezina, etaj. III, bir. 309 NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și
documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în
original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data
desfășurării procedurii. Ofertele întîrziate vor fi respinse. Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al
autorității contractante şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la: 12.04.2018 10:00 pe adresa: or.
Rezina, str 27 August, nr.1, primaria or. Rezina, etaj. III, sala de sedinte Garanția pentru ofertă: Toate
ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de Garanție bancară în valoare de 2% .

