Co-finanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

Finanțat de Uniunea Europeană

SCRISOARE DE INVITAȚIE
CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI PENTRU ACHIZIŢIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE IN CADRUL„AZILUL UI
PENTRU PERSOANE IN ETATE SI CU DIZABILITATI DIN SAT. PUHACENI RL ANENII NOI”
Cerere de oferte:

01

Data publicării anunțului:
Termenul limită de depunerea ofertelor
Procedura de achiziție:

26 mai 2022; 10:00
10 iunie 2022; 10:00:00
Cererea Ofertelor de Prețuri
Selecție în baza costului
Contract de executare a lucrărilor

Tipul contractului:
CONTEXT

Asociația obștească GENESIS” implementează proiectul reparații capitale la Azilul pentru
persoane in etate si cu dizabilitati sat. Puhaceni. În cadrul acestui proiect va fi reparat azilul , care
va deservi persoanele vârstnice și cu dizabilități din s. Puhăceni.
Această activitate este realizată din resursele Fundației Soros Moldova, în baza Contractului de
grant nr. G15148 din 26.10.2021
În acest sens, solicităm oferte pentru lucrările de reparații capitale la azilul pentru persoane in etate si cu
dizabilitati sat. Puhaceni
Nr
.
d/
o

01

Cod CPV

Denumirea
serviciilor de
proiectare sau de
lucrări solicitate

Unitatea
de măsură

Cantitate
a

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

45233253-7

Lucrări de
reparații
capitale la
azilul pentru
persoane in
etate si cu
dizabilitati
sat. Puhaceni

lucrare

devize

Conform caietului de
sarcini

Valoarea estimată
(se va indica pentru
fiecare lot în parte)

1 167 844,392 lei

Valoarea estimativă totală 1 167 844,392 lei fără TVA
DEPUNEREA DOSARULUI
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Dosarul de aplicare va cuprinde documentele în conformitate cu Instrucțiunea pentru ofertanți și Caietul
de sarcini.
Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura
prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.
DOCUMENTAȚIA PENRTU CONCURS
Toate formularele se regăsesc în documentația Standart.
Garanția pentru ofertă, după caz: 1 % din valoarea ofertei fără TVA C/F- 1012620001733 Adresa juridicăraionul Anenii Noi , s. Mereni Str.Ştefan Cel Mare şi Sfânt nr.93 Banca Mobias banca OTP GRUP S. A. IBAN MD83MO2224ASV84888637100 Cod Bancar –MOBBMD22
DATE DE CONTACT
Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să
contactați -Procopii-Scobioală Natalia, coordonator de proiect, e-mail: genesis.mereni@gmail.com
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