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) din Partea I a documentelor de licitaţie. În cazul unei discrepanţe sau al unui
conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.
Instrucţiunile pentru completarea Fişei de date a achiziţiei sînt oferite cu
litere cursive, alături de articolele corespunzătoare din IPO
A.

Dispoziţii generale

IPO 1.1
Autoritatea contractantă: Biroul Naţional de Statistică
IPO 1.1
Obiectul şi numărul licitaţiei:13/00736
IPO 2.1
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul de stat
IPO 2.1
Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: „nu se
aplică”
IPO 4.5
Pentru consultarea Listei de interdicţie a operatorilor economici se va referi
la adresa: http://www.tender.gov.md/ro/black_list/ [sau indicaţi altă adresă]
IPO 7.1
Pentru clarificarea documentelor de licitaţie, adresa autorităţii contractante
este:
Adresa: MD-2019, Chişinău, str. Grenoble 106, bir. 407, Biroul Naţional
de Statistică
Tel: 022403125; Fax: 022403125; E-mail denis.mardare@statistica.md
Persoana de contact: Denis Mardare şef secţie achiziţii si administrare

B.

Criterii de calificare

IPO 10.1(a)
Ofertantul va avea minim 3 ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare.
IPO 10.1(b)
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare: “nu se cere”,
IPO 11.1(a)
Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul a “nu se
cere va fi: “nu se cere.
IPO 11.1(b)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare
în sumă de minim: “Nu se cere”
C.

Pregătirea ofertelor

IPO 12.1(e)
Ofertantul va include în ofertă următoarele documente adiţionale: nu se cere
IPO 14.1
IPO 15.1
[introduceţi una sau ambele din următoarele opţiuni:
a) 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.
IPO 15.2
Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: [indicaţi „3% din valoarea ofertei
fără TVA.]
IPO 16.4
IPO 16.6
IPO 16.7
Metoda şi condiţiile de plată vor fi :30 % în avan restul conform facturii
fiscale
IPO 17.1
Perioada valabilităţii ofertei va fi de 30 zile.

IPO 19.1
Nu se acceptă [specificaţi dacă se acceptă depunerea ofertelor în valută
străină, spre exemplu în cazuri de licitaţie cu interes de participare
internaţională].
IPO 20.1
În plus la originalul ofertei, numărul copiilor ofertei va fi: 1 original şi 1
copie

D.

Depunerea şi deschiderea ofertelor

IPO 21.2(c)
Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Achiziţionarea
serviciilor de publicitate, comunicare si informare ,numărul licitaţiei 13/00736
din 03.10.2013 Biroul Naţional de Statistică .
IPO 22.1
Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante este:
Adresa: MD-2019, Chişinău, str. Grenoble 106, bir. 407, Biroul Naţional
de Statistică
Tel: 022403125; Fax: 022403125 E-mail denis.mardare@statistica.md
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data: [introduceţi ziua, luna, anul]
Ora: [introduceţi ora fixă concretă]
IPO 25.1
Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:
Adresa: MD-2019, Chişinău, str. Grenoble 106, bir. 407, Biroul Naţional
de Statistică
Data: [introduceţi ziua, luna, anul]
Ora: [introduceţi ora fixă concretă]
E.

Evaluarea şi compararea ofertelor

IPO 32.2
Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:lei MD
[indicaţi valuta]
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: BNM)

Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: [indicaţi ziua, luna, anul aceasta va fi ziua deschiderii licitaţiei].
IPO 32.3
Evaluarea va fi efectuată pe: pe Loturi
IPO 32.4
Factorii economici aplicabili pentru evaluare vor fi următorii: cel mai mic
pre .
[descrieţi criteriile potrivite indicînd metoda de evaluare selectată, precum şi
parametrii relevanţi ce corespund criteriilor stabilite. Altfel indicaţi „nu se aplică”].
F.

Adjudecarea contractului

IPO 38.1
Criteriul aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:
cel mai mic preţ, fara TVA
IPO 41.1
Suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte în mărime de 3% la sută din
preţul contractului adjudecat.
IPO 42.2
Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către
autoritatea contractantă: 10

