ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/01183 din 30.03.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Cerere a ofertelor de preţuri
Achiziționarea rechizitelor de birou
30000000-9

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 "Achiziționarea rechizitelor de birou"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.1

Hârtie p/u birou A4
30000000-9 Hârtie p/u birou A4

Bucată

1320.00 Hârtie albă p/u birou A4.
Densitatea: 80 gsm (1buc=set din
500 foi)

2.1

Hârtie p/u birou A5
30000000-9 Hârtie p/u birou A5

Bucată

10.00 Hârtie albă p/u birou A5.
Densitatea: 80 gsm (1 buc=set din
500 foi)

3.1

Cub de hârtie albă pentru notițe
30000000-9 Cub de hârtie albă pentru notițe

Bucată

200.00 Cub de hârtie albă pentru notițe.
Dimensiuni: 90x90x90 mm, albă.
Ambalare: 1000 foi.

4.1

Hârtie p-u fax în rulou
30000000-9 Hârtie p-u fax în rulou

Bucată

50.00 Hâtie p-u fax în
rulou.Termosensibilă, 1 buc. = 1
rulou, dimensiuni: 210 mm x 25 m

5.1

Agende A5 nedatate pentru planificare
zillnică
30000000-9 Agende A5 nedatate pentru planificare zilnică

Bucată

95.00 Agende A5 nedatate pentru
planificare zilnică.Coperta
monohromă,realizată din material
imitație piele, format : 14x20,5 cm

6.1

Caiete A5 (48 foi)
30000000-9 Caiete A5 (48 foi)

Bucată

70.00 Caiet, coperta din carton, color,
matematică

7.1

Caiete A5 (96 foi)
30000000-9 Caiete A5 (96 foi)

Bucată

75.00 Caiet, coperta din carton, color,
matematică

8.1

Registru de cancelarie(de întrare), A4
30000000-9 Registru de cancelarie(de întrare), A4

Bucată

30.00 Registru de cancelarie de întrare.
Format A4, min. 48 foi. Coperta din
carton.

9.1
10
10.1

Caiet, A4 96 foi, matematică
30000000-9 Caiet, A4 96 foi, matematică
Carnet de notițe A5, cu spirală, 96 foi
30000000-9 Carnet de notițe A5, cu spirală, 96 foi

2

3

4

5

6

7

8

9

11
11.1

Hârtie pentru notițe 75x75 mm, color,
încleiate, 100 foi
30000000-9 Hârtie pentru notițe 75x75 mm, color,
încleiate, 100 foi

Bucată
Bucată

Bucată

100.00 Caiet, A4 96 foi, matematică
25.00 Carnet de notițe. Format A5, 96 foi,
matematică.Coperta din carton.

150.00 Hârtie pentru notițe 75x75 mm,
color, încleiate, 100 foi.
Autoadezive, repoziționabile, în
culori intense.
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

12
12.1

Indexuri din plastic, neon 45x12 mm
30000000-9 Indexuri din plastic, neon 45x12 mm

Bucată

200.00 Indexuri din plastic, neon 45x12
mm. 1 buc=set din 5 culori x 25 foi

13
13.1

Banda adezivă 12 mm
30000000-9 Banda adezivă 12 mm

Bucată

135.00 Lătimea-12 mm, lungimea-10 m,
transparentă

14
14.1

Banda adezivă 18 mm
30000000-9 Banda adezivă 18 mm

Bucată

140.00 Lătimea-18 mm, lungimea-20 m,
transparentă

15
15.1

Lipici (Clei) creion, min 20 g
30000000-9 Lipici (Clei) creion, min 20 g

Bucată

210.00 Lipici solid pentru lipirea rapidă,
volum min 20g.

16
16.1

Lipici PVA volum 120 ml
30000000-9 Lipici PVA volum 120 ml

Bucată

100.00 Adeziv lichid PVA, volum min
120ml.

17

Marker evidențiator text color, culori
diferite
30000000-9 Marker evidențiator text color, culori diferite

Bucată

200.00 Marker evidențiator text color,
mina lui permite diferite
dimenisiuni ale liniei, vîrf teșit,
culori diferite

17.1

18
18.1

Marker potrivit pentru table magnetice si
flipchart
30000000-9 Marker potrivit pentru table magnetice si
flipchart

19
19.1

Marker-permanent
30000000-9 Marker- permanent

20
20.1
21
21.1
22
22.1
23
23.1
24

Pix cu gel albastre
30000000-9 Pix cu gel albastre
Pix cu gel roșu
30000000-9 Pix cu gel roșu
Pix cu gel negru
30000000-9 Pix cu gel negru
Pix cu gel verde
30000000-9 Pix cu gel verde
Pix cu bilă pentru utilizare repetată, pe
baza de uei culoarea albastră
30000000-9 Pix cu bilă pentru utilizare repetată, pe baza de
uei culoarea albastră

24.1

25
25.1

26
26.1

27
27.1

28
28.1

Pix cu bilă pentru utilizare repetată, pe
baza de ulei, culoare roșie
30000000-9 Pix cu bilă pentru utilizare repetată, pe baza de
ulei, culoare roșie
Pix cu bilă pentru utilizare repetată, pe
baza de ulei, culoare negru
30000000-9 Pix cu bilă pentru utilizare repetată, pe baza de
ulei, culoare negru
Rezervă pentru pix cu bilă, cerneală
albastră pe bază de ulei
30000000-9 Rezervă pentru pix cu bilă, cerneală albastră
pe bază de ulei
Rezervă pentru pix cu bilă, cerneală neagră
pe bază de ulei
30000000-9 Rezervă pentru pix cu bilă, cerneală neagră pe

Bucată

70.00 Marker potrivit pentru table
magnetice si flipchart, color, virf
rotund cu grosimea scrisului 2-3
mm

Bucată

30.00 Marker pentru orice suprafață
(hîrtie, plastic, sticlă, metal).
Cerneală rezistentă la apă. VÎrf
rotund, grosimea scrisului 1-3 mm.
Culori diferite.

Bucată

400.00 Pix cu gel albastre

Bucată

110.00 Pix cu gel roșu

Bucată

110.00 Pix cu gel negru

Bucată

65.00 Pix cu gel verde

Bucată

365.00 Pix cu bilă pentru utilizare repetată,
albastru, cu clip de prindere, corp
din plastic, grosimea linie 0,7 mm,
pe baza de ulei

Bucată

30.00 Pix cu bilă pentru utilizare repetată,
pe baza de ulei, culoare roșie,
corp din plastic

Bucată

55.00 Pix cu bilă pentru utilizare repetată,
pe baza de ulei, culoare negru, corp
din plastic

Bucată

55.00 Rezervă pentru pix cu bilă, cerneală
albastră pe bază de ulei, tub plastic,
lungime 140 mm

Bucată

50.00 Rezervă pentru pix cu bilă, cerneală
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Nr. d/o
28.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

30000000-9 bază de ulei

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
50.00 neagră pe bază de ulei, tub plastic,
lungime 140 mm

Cantitatea

29
29.1

Rezervă de pix cu gel, cerneală albastră
30000000-9 Rezervă de pix cu gel, cerneală albastră

Bucată

50.00 Rezervă de pix cu gel, cerneală
albastră, lungime 132 mm

30
30.1

Rezervă de pix cu gel, cerneală roșie
30000000-9 Rezervă de pix cu gel, cerneală roșie

Bucată

50.00 Rezervă de pix cu gel, cerneală
roșie, lungime 132 mm

31
31.1
32
32.1

Creion simplu, fără radieră, HB
30000000-9 Creion simplu, fără radieră, HB
Baterii AAA
30000000-9 Baterii AAA

Bucată

300.00 Creion simplu, fără radieră, HB

Bucată

150.00 Tip: AAA/R3, Sistem: NiMh,
Capacitate: 700 mAH, Tensiune:
1,2V

33
33.1
34

Bucată

210.00 Baterii AA, 1,5V, cu zinc-carbon

Bucată

20.00 Flash memorie pentru stocarea
informației 32 GB

Bucată

85.00 Flash memorie pentru stocarea
informației 8 GB

36
36.1

Baterii AA
30000000-9 Baterii AA
Flash memorie pentru stocarea informației
32 GB
30000000-9 Flash memorie pentru stocarea informației 32
GB
Flash memorie pentru stocarea informației
8 GB
30000000-9 Flash memorie pentru stocarea informației 8
GB
Corector cu pensulă fluid
30000000-9 Corector cu pensulă fluid

Bucată

55.00 Fluid Corector cu pensulă, volum
~20-27ml

37
37.1

Corector-creion pentru corecții punctuale
30000000-9 Corector-creion pentru corecții punctuale

Bucată

155.00 Corector-creion pentru corecții
punctuale, penița metalică, volum 7
ml, uscare rapidă

38
38.1

Foarfece pentru birou
30000000-9 Foarfece pentru birou

Bucată

65.00 Foarfece cu mânere din cauciuc,
lungimea min 200 mm, din oțel
inoxidabil

39
39.1
40
40.1

Ascuțitoare din plastic cu container
30000000-9 Ascuțitoare din plastic cu container
Perforator profesional din metal (50-65 foi)
30000000-9 Perforator profesional din metal (50-65 foi)

Bucată

60.00 Ascuțitoare din plastic, cu container

Bucată

15.00 Perforator profesional din metal
(50-65 foi)

41
41.1
42
42.1
43
43.1
44
44.1

Perforator din metal (pină la 30 foi)
30000000-9 Perforator din metal (pină la 30 foi)
Cuțit de hârtie
30000000-9 Cuțit de hârtie
Pioneze metal
30000000-9 Pioneze metal
Pioneze ace pluta (color)
30000000-9 Pioneze ace pluta (color)

Bucată

25.00 Perforator din metal (pină la 30 foi)

Bucată

70.00 Cuțit de hârtie, lățimea lamei 9 mm

Curie

45.00 Pioneze metal 100 buc/cutie

Curie

25.00 Pioneze ace pluta (color), 1 cutie=
50 buc

45
45.1

Riglă din plastic
30000000-9 Riglă din plastic

Bucată

50.00 Riglă din plastic transparentă.
Lungimea 30 cm

46
46.1

Folii de protecție A4
30000000-9 Folii de protecție A4

Set

100.00 Folii de protecție A4, 1 set =100
buc, densitate 50 mkm

47

Radieră din cauciuc sintetic, moale,
flexibilă, pentru ștergerea tuturor tipurilor
de creioane
30000000-9 Radieră din cauciuc sintetic, moale, flexibilă,
pentru ștergerea tuturor tipurilor de creioane

34.1
35
35.1

47.1

48
48.1

Capsator metalic pentru capse tip 23/10
30000000-9 Capsator metalic pentru capse tip 23/10

Bucată

140.00 Radieră din cauciuc sintetic, forma
ovală, moale, flexibilă, pentru
ștergerea tuturor tipurilor de
creioane

Bucată

5.00 Capsator metalic, capacitate de
capsare 100 coli, capse utilizate tip
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
5.00 23/10

Cantitatea

48.1
49
49.1

30000000-9 Capsator metalic pentru capse tip 23/10
Capsator metalic pentru capse tip 24/6-26/6
30000000-9 Capsator metalic pentru capse tip 24/6-26/6

50
50.1

Capse din metal nr. 10
30000000-9 Capse din metal nr. 10

Curie

180.00 Capse din metal nr. 10, 1
cutie=1000 buc

51
51.1

Capse din metal nr. 24
30000000-9 Capse din metal nr. 24

Curie

135.00 Capse din metal nr. 24, 1
cutie=1000 buc

52
52.1

Capse din metal nr. 23
30000000-9 Capse din metal nr. 23

Curie

60.00 Capse din metal nr. 23, cutie=1000
buc

53
53.1

Decapsator
30000000-9 Decapsator

Bucată

25.00 Decapsator din metal în corpus din
plastic

54
54.1

Agrafe de birou colorate
30000000-9 Agrafe de birou colorate

Curie

45.00 Agrafe de birou colorate cu
lungime 25-28 mm, 1 cutie=100
buc

55
55.1

Agrafe de birou lungime, 25-28 mm
30000000-9 Agrafe de birou lungime, 25-28 mm

Curie

100.00 Agrafe de birou din metal nichelat
inoxidabil cu lungime 25-28 mm,
1 cutie=100 buc

56
56.1

Agrafe de birou, lungime 55-70 mm
30000000-9 Agrafe de birou, lungime 55-70 mm

Curie

70.00 Agrafe de birou, din metal nichelat
inoxidabil, lungime 55-70 mm,
1 cutie=100 buc, indicate pentru
volum mare de coli.

57
57.1
58
58.1

Perforator din metal
30000000-9 Perforator din metal
Clips mici
30000000-9 Clips mici

Bucată

25.00 Perforator din metal (pină la 20 foi)

Curie

60.00 Clips mici, mărime min.19 mm, 1
cutie=12 buc

59
59.1

Clips medii
30000000-9 Clips medii

Curie

120.00 Clips medii, mărime min.32 mm, 1
cutie=12 buc

60
60.1

Clips mari
30000000-9 Clips mari

Curie

120.00 Clips mari, mărime min.41 mm, 1
cutie=12 buc

61
61.1

Biblioraft lățimea cotorului 50 mm
30000000-9 Biblioraft lățimea cotorului 50 mm

Bucată

200.00 Biblioraft lățimea cotorului 50 mm,
capacitate 350 coli

62
62.1

Biblioraft lățimea cotorului 70-80 mm
30000000-9 Biblioraft lățimea cotorului 70-80 mm

Bucată

200.00 Biblioraft lățimea cotorului 70-80
mm, capacitate 500 coli

63
63.1
64
64.1
65
65.1
66
66.1
67
67.1
68
68.1
69

Mapă din plastic cu buton
30000000-9 Mapă din plastic cu buton
Mapă cu 60 failuri
30000000-9 Mapă cu 60 failuri
Mapă cu 40 failuri
30000000-9 Mapă cu 40 failuri
Mapă cu 20 failuri
30000000-9 Mapă cu 20 failuri
Mapă cu elastic
30000000-9 Mapă cu elastic
Mapă din carton cu șină
30000000-9 Mapă din carton cu șină
Mapă din carton , fără mecanism, cu
șireturi
30000000-9 Mapă din carton , fără mecanism, cu șireturi

69.1
70

Clipboard simplu

Bucată

55.00 Capsator metalic, capacitate de
capsare 20-25 coli, capse utilizate
tip 24/6-26/6

Bucată

55.00 Mapă A4, din plastic cu buton

Bucată

35.00 Mapă A4, din plastic, cu 60 failuri

Bucată

15.00 Mapă A4, din plastic, cu 40 failuri

Bucată

15.00 Mapă A4, din plastic, cu 20 failuri

Bucată

150.00 Mapă A4, din plastic, cu elastic

Bucată

400.00 Mapă A4, din carton cu șină

Bucată

260.00 Mapă A4 din carton, fără
mecanism, cu șireturi
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Nr. d/o
70.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

30000000-9 Clipboard simplu

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
70.00 Clipboard simplu, Format A4,
dispune de o clema de dimensiuni
reduse nichelata de prindere a hartie

Cantitatea

71
71.1

Mapă din plastic cu două inele
30000000-9 Mapă din plastic cu două inele

Bucată

230.00 Mapă din plastic cu două inele A4,
lățime cotor minim 2 cm, cu
buzunar colț

72
72.1

Dosar cu șină din PVC
30000000-9 Dosar cu șină din PVC

Bucată

250.00 Dosar cu șină din PVC A4, coperta
față transparentă, coperta spate
color, pentru arhivarea
documentelor perforate

73
73.1

Calculator de birou
30000000-9 Calculator de birou

Bucată

30.00 Calculator de birou, 12 digits, ecran
mare, carcasa plastic, alimentare
baterie și solară

74
74.1

Cerneală pentru ștampilă albastră
30000000-9 Cerneală pentru ștampilă albastră

Bucată

45.00 Cerneală pentru ștampilă albastră,
prevăzut cu aplicator,

75
75.1

Suport pentru accesorii de birou
30000000-9 Suport pentru accesorii de birou

Bucată

15.00 Suport pentru accesorii de birou,
metalic, multifuncțional

76
76.1

Soluție pentru curățare table, spray
30000000-9 Soluție pentru curățare table, spray

Bucată

5.00 Soluție pentru curățare table, curăță
urme lăsate de markere, spray

77
77.1

Sfoară (Ață) specială pentru legare dosare
30000000-9 Sfoară (Ață) specială pentru legare dosare

Bucată

10.00 Sfoară (Ață) specială pentru legare
dosare, rezistentă la rupere, bobine
50-100 g, grosimea firului min 0,5
mm

78
78.1

Ac mare pentru cusut documente
30000000-9 Ac mare pentru cusut documente

Bucată

5.00 Ac mare pentru cusut documente,
lungime minim 10 cm

79

Bucată

5.00 Ac metalic cu mâner din lemn (sulă
pentru perforare piele)

80
80.1

Ac metalic cu mâner din lemn (sulă pentru
perforare piele)
30000000-9 Ac metalic cu mâner din lemn (sulă pentru
perforare piele)
Învelitori pu registre A4
30000000-9 Învelitori pu registre A4

81
81.1

Separatoare INDEX din plastic
30000000-9 Separatoare INDEX din plastic

Bucată

140.00 Separatoare INDEX din plastic,
color, fără marcaje, europerforate,
1 sbuc - 5 coli, format A 4

82
82.1

Șervețele umede pentru LCD
30000000-9 Șervețele umede pentru LCD

Bucată

20.00 Șervețele umede pentru LCD
ecran/monitor, 1 dispenser ~ 100
buc

83
83.1

Suport pentru documente metalic
30000000-9 Suport pentru documente metalic

Bucată

20.00 Suport pentru documente metalic,
orizontal, 3 secții

84
84.1
85
85.1

Coș pentru gunoi
30000000-9 Coș pentru gunoi
Covoraș pentru mouse
30000000-9 Covoraș pentru mouse

86
86.1
87
87.1

Burete de birou
30000000-9 Burete de birou (de umezire pentru dejete)
Prelungitor cu protecție
30000000-9 Prelungitor cu protecție

79.1

Bucată

30.00 Învelitori pu registre A4 din
polipropilena 150 microni,
transparenta

Bucată

5.00 Coș pentru gunoi, plastic

Bucată

5.00 Covoraș pentru mouse din
polipropilena

Bucată

16.00 Burete în corp de masa plastică

Bucată

10.00 Prelungitor cu protecție, 3 prize,
lungime 5 m

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
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În termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Formularul ofertei (F 3.1)

2

Garanţie penru ofertă (1% din val. ofertei fără TVA)

3

6

Formularul informativ despre ofertant prezentată în
modalitatea prevăzută în F 3.3
Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere (F 3.4)
Declarația privind situația personală a operatorului
economic (F 3.5)
Formularul specificației tehnice (F4.1)

7

Formularul specificației de preț (F4.2)

8

11

Extras emis de Camera Înregistrării de Stat cu
indicarea fondatorilor.
Certificat de lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național, eliberat de Inspectoratul
Fiscal.
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de
banca deținătoare de cont
Ultimul raport financiar

12

Nota

4
5

9

10

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Original, confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului
Garanţie bancară conform Formularul 3.2 (original)
sau Ordin de plată pentru transfer (copie)
Original, confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului
Original, confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului
Original, confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului
Original, confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului
Original, confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului
Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Operatorii economici participanți la procedură, la
prezentarea ofertelor financiare vor lua în considerație
următorul algoritm de calculare a sumei ofertei:
1.Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la
sutimi (se indică două cifre după virgulă);
2.Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA
= prețul per unitate fără TVA+ TVA, rotunjit până la
sutimi (se indică două cifre după virgulă);
3.Se calculează și se indică Suma fără TVA= prețul per
unitate fără TVA*cantitate, rotunjit până la sutimi (se
indică două cifre după virgulă);
4.Se calculează și se indică Suma cu TVA= prețul per
unitate cu TVA*cantitate, rotunjit până la sutimi (se
indică două cifre după virgulă).

Da

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da

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: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
Tel.:
022-29-47-26
, Fax:
022 29 47 30
, E-mail: olga.cebotari@ansa.gov.md
CEBOTARI OLGA, Economist principal Direcția Patrimoniu și management
Numele şi funcţia persoanei responsabile:
intern
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:
10.04.2018 10:00
pe adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
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
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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:
10.04.2018 10:00
pe adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de
Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu
Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

GABERI GHEORGHE

