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Autoritatea contractantă:                 Direcţia Educaţie Tinert  şi Sport sl. Buiucani. 
                                                              
Relaţii de contact:                              tel.:75-58-66 
Obiectul achiziţiei:                           -  lucrări de finisaj, electricitate, sistema de  încălzire: 
                                                              *la liceul Teoretic „N. Gogol;str. Sciusev,90 
 
                                                              -  lucrări de finisaj, electricitate, sistema de  încălzire: 
                                                              *la liceul Teoretic „O. Ghibu” str.N. Costin,61/6 
 
 
  
Locul eliberării documentelor 
şi desfăşurarea concursului:              mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 4/2 
Termenul de depunere a ofertelor :    16  august 2010 , ora  08,00 
Termenul de desfăşurarea a concursului:  16  august  2010, ora 08.30, str Ion Creangă, 4/2 
 
 
 
 
Documentele şi cerinţele necesare de a fi prezentate de către 
ofertanţi la concursul ofertei de preţ  la reparaţii 2010. 
 

1. Oferta în conformitate  cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini 
(original) 

2. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, emis de Camera 
Înregistrării de Stat; (autentificat la notariat) 

3. Licenţa de activate (în original sau autointenficate de notariat); 
4. Informaţii generale despre ofertant: (original) 
5. Sediul; (original) 
6. Capitalul statutar; (original) 
7. Principalele lucrări  îndeplinite cu  recomandări cu ştampila 

umedă;(minim de la 5 agenţi economici, original) 
8. Dotarea  tehnică  cu utilaj şi echipament; (original) 
9. Prezentarea confirmărilor examinării cunoştiinţelor în domeniul 

Protecţiei Muncii şi relaţii de muncă a conducătorilor şi 
specialiştilor. (original sau autointeficat la notar); 

10. Asigurarea  cu personal de specialitate. Lista personalului, ce  a 
susţinut atestarea tehnico-profisională (original sau autointeficat la 
notar) 

11. Situaţia financiară în baza datelor din ultimul bilanţ; 
12. Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal(privind datoriile la 

buget)la ziua concursului valabil, conform legislaţiei în vigoare; 
(original) 



13. Informaţie despre cantitatea materialelor stocate în depozit şi baza 
materialelor  ce vor fi folosite la reparaţie conform ofertelor 
(original) 

14. La semnarea contractului tip, referitor la achiziţionarea mărfurilor 
(serviciilor) stipulat în Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI 
din 13.04.07, art.42 ali.8 agentul economic va transfera pe contul 
DETS s. Buiucani 15% din suma totală a contractului încheiat, 
achitarea va avea loc pina la data de 31.12.2010. 

15.  Începerea lucrărilor  din momentul semnării contractului şi finisarea 
lucrărilor în decurs de 30 de zile 

16. Avizul Inspecţiei de stat în construcţii ; (autentificat la notariat) 
17. Trermen de garanţie a lucrărilor după finisarea minim este de 5 ani. 

Relaţii la telefonul 75-58-66 
 
 
 
 

 
 
 


