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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 (1PO). în cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din 1P0.

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractantc/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul 

procedurii:
EXDRIPO Î.M.

1.2. Obiectul achiziţiei: Borduri de beton, amestecuri de beton, piatră spartă de calcar
1.3. Numărul procedurii: 18/01567
1.4 Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 44114200-4
1.6. Numărul şi data Buletinului 

Achiziţiilor Publice:
32 din 24.04.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor 
publici:

Autofinanţare

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare:
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea 

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului IM Regia "EXDRI PO"
1.11. Destinatarul: ÎM Regia "EXDRI PO"
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de 

atribuire, adresa autorităţii 
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂL CIOCANA, mun. Chişinău, str. Varniţa 22 
Tel: 47-11-65 
Fax: 471165
E-mail: ap.cxdrupo@mail.ru
Persoana de contact: CIBURCIL TATIANA

1.14. Contract de achiziţie rezervat 
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Initatca

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 Borduri dc beton (COST 6665-91)
1.1 44114200-4 Borduri de beton 100x30xl5cm Bucată 9000.00 marca betonului M 400, clasa B 30, pe 

agregate de granit, marca după rezistenta 
înghel/dezghet F 150. impermiabilitatea 
la apă W 4

1.2 44114200-4 Borduri mici de beton 100x20x8cm Bucată 11000.00 marca betonului M 300, clasa B 22,5, pe 
agregate de granit, marca după rezistenţa 
înghet/dezghet F 150. impermiabilitatea 
la apă W 4

2 Amestecuri din betoane (COST 7473-94, 
GOST 26633-91

2.1 44114200-4 Beton M 100 Metru cub 30.00 clasa betonului B 7.5, marca după 
rezistenta la îngheţ/dezgheţ F 50, 
impermiabilitatea la apă W 2

2.2 44114200-4 Beton M 200 Metru cub 1050.00 clasa betonului B 15. marca după 
rezistenta la îngheţ/dezgheţ F 50, F 75, 
impermiabilitatea la apă W 2: W 4

2.3 44114200-4 Beton M 200 antiger Metru cub 10.00 clasa betonului B 15. marca după 
rezistenta la îngheţ/dezgheţ F 200, 
impermiabilitatea la apă W 4; W 6

2.4 44114200-4 Beton M 250 Metru cub 37.00 clasa betonului B 20, marca după 
rezistenta la îngheţ/dezgheţ F 50,75, 
impermiabilitatea la apă W 2

2.5 44114200-4 Beton M 250 antiger Metru cub 55.00 clasa betonului B 20. marca după 
rezistenta la îngheţ/dezgheţ F 200, 
impermiabilitatea la apă W 6;

2.6 44114200-4 Beton M 400 (beton hidrotehnic) Metru cub 10.00 clasa betonului B 30. marca după 
rezistenţa la îngheţ/dg;ggţsff::l^Q^_ 
impermiabilitatea la apă W 6; W 8

3 Piatră spartă de calcar GOST 8267-93
3.1 44921300-5 Piatră spartă de calcar (fr. 5-20, 20-40, 

40-70)
Metru cub 10000.00 M600

3. Criterii şi cerinţe de calificare
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Nr. Denumirea documcntului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.

3.1 Neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere se prezintă original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei ofertantului potrivii formularului F3.4

DA

3.2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale din tara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului 
Operatorul economic nerezident va prezenta documente din 
ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare 
ori apartenenţa din punct de vedere profesional

DA

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie -  confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului DA
3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de 

resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Nu se cere NU

3.5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, 
identificată prin referire la specificaţii sau standard 
relevante

raport de încercări, certificat de conformitate eliberat de 
către organismul de certificare legalizat cu ştampila 
organului abilitat

DA

3.6 Demonstrarea experienţei operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit

Declaraţie privind experienţa similară - încheierea şi 
îndeplinirea unui contract cu o capacitate similşară pe 
perioada ultimilor 3 ani de activitate. Se prezintă copia 
contrcatului şi a documentelor ce atestă îndeplinirea 
acestuia confirmate prin semnătura şi ştampila ofertantului.

DA

3.7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele 
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le 
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce 
urmează a fi atribuit

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului conform Formularului anexat

DA

3.8 Neîncadrarea în situaţiile ce detennină excluderea de la 
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea 
nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere se prezintă Declaraţie de 
neîncadrare în situaţiile ce detennină excluderea de la 
procedura de atribuire ce vin în aplicarea art. 18 din Legea 
nr.131 din 03.07.2015. Se prezintă original potrivit 
Formularului 3.5 al documentelor de licitaţie, confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului

DA

3.9 Oferta Original conform formularului F3.1 DA
3.10 Informaţii generale despre ofertant original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 

ofertantului, se prezintă potrivii Formularul informativ 
despre ofertant conform Formularului (F 3.3)

DA

3.11 Raportul financiar Situaţia financiară pe anul 2017 - copia, confirmată prin 
semnătura şi ştampila ofertantului

DA

3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va 
avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia!

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului conform Formularul anexat

DA

3.13 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similare

minim 3 ani DA

3.14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual 
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

potrivit pct. 3.6 DA

3.15 Garanţia pentru ofertă 1% în sumă de 1 % din suma totală a ofertei tară TVA, se 
prezintă original, conform Formularului F3.2 din secţiunea 
a 3-a -formulare pentru depunerea ofertei - scrisoare de 
garanţie bancară (emisă de o bancă comercială) sau - 
garanţia pentru ofertă prin trnasfer la contul autprităţii 
contractante conform următoarelor date bancare D  
B.C.”Moldindconbank”S.A, filiala Ştefan cel Mare D  c/b 
MOLDMD2X334 □  c/f 1003600161002 □  c/IBAN 
MD40ML000000002251134189

DA

3.16 Certificat privind deţinerea unui cont bancar copie, confinnată prin aplicarea ştampilei şi semnăturii 
participantului

DA

3.17 Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional

copie, confirmată prin aplicarea ştampilei şi semnăturii 
participantului.

DA

3.18 Specificaţie de preţ F4.2 original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului.

DA

3.19 Specificaţii tehnice (F4.1) original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului.

DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi

4.2 Garanţia pentru ofertă: 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

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare 
de:

1 .00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incotenns şi 
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinaţie vămuit, 4. Ş i \
> w ! l  J kt-  2 l i
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4.5 Termenul de livrare/prestare lotul 1 livrarea se va efectua in decurs de 48 ore, Iotul 2 şi lotul 3 - 2 4  orc la solicitarea
/executare: beneficiarului. Pentru amestecuri de betoane livrarea se va efectua în partide de la 0,5 

m3
4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în decurs de 60 zile din data livrării
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea 

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 18/01567
Pentru achiziţionarea de: Borduri de beton, amestecuri de beton, piatră spartă de 
calcar
Autoritatea contractantă: EXDRLPO Î.M.
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CIOCANA, mun. 
Chişinău, str. Varniţa 22,ct. 3 secţia achiziţii publice 
A nu se deschide înainte de: 30.05.2018 10:00

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa 
autorităţii contractante/organizatorului 
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CIOCANA, mun. Chişinău, str. Varniţa 22 
Tel: 47-11-65 
Fax: 471165
E-mail: ap.exdrupo@mail.ru
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data. Ora: 30.05.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la 
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CIOCANA, mun. Chişinău, str. Varniţa 22, 
ct. 3
Tel: 47-11-65
Data, Ora: 30.05.2018 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite 

valute vor fi convertite în:
Teu MD

Sursa ratei de schimb în scopul 
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă 
va fi:

30.05.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea se va efectua pe fiecare lot în parte la cel mai mic preţ cu corespunderea 
cerinţelor solicitate

6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru 

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se 
stabileşte procentual din preţul 
contractului adjudecat)):

'5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a 
contractului:

Contractul va fi însoţit de 0 Garanţie de bună execuţie (emisă de 0 bancă comercială) 
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a -  Formulare de contract

7.5 Numărul maxim de zile pentru 
semnarea şi prezentarea contractului 
către autoritatea contractantă:

10 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat 
“REG1STRI L DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului 
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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ANUNŢ DE PARTICIPARE
la p ro c ed u ra  de achiziţie publică de tip  L IC IT A Ţ IE  PU B LIC Ă  

mr. 18/01567 din 24.04.2018

D enum irea au to rită ţii co n trac tan te : 
T ip p ro ced u ră  achiziţie:
O biectul achiziţiei:
Cod CPV:

EXDRUPO Î.M.
Licitaţie publică
Borduri de beton, amestecuri de beton, piatră spartă de calcar 
441 14200-4

D ata publicării an u n ţu lu i de in ten ţie : Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice 
Nr.: 32 din 24.04.2018.
In scopul achiziţionării "Borduri de beton, amestecuri de beton, piatră spartă de calcar"
conform necesităţilor autorităţii contractante (în continuare -  Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Autofinanţare

C um părătoru l invită operatorii economici in teresaţi, care îi pot satisface necesităţile, să partic ipe la procedura privind 
liv rarea/prestarea/executarea u rm ătoarelo r Bunuri:

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Unitatea de 
măsura Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă
1 Borduri de beton (GOST 6665-91)

1.1 44114200-4 Borduri de beton 100x30xl5cm Bucată 9000.00 marca betonului M 400. clasa B 30, 
pe agregate de granit, marca după 
rezistenta înghet/dezghet F 150, 
impermiabilitatea la apă W 4

1.2 44114200-4 Borduri mici de beton 100x20x8cnt Bucată 11000.00 marca betonului M 300, clasa B 
22,5, pe agregate de granit, marca 
după rezistenţa înghet/dezghet F 
150, impermiabilitatea la apă W 4

2 Amestecuri din betoane (GOST 7473-94, 
GOST 26633-91

2.1 44114200-4 Beton M 100 Metru cub 30.00 clasa betonului B 7,5. marca după 
rezistenta la îngheţ/dezgheţ F 50, 
impermiabilitatea la apă W 2

2.2 44114200-4 Beton M 200 Metru cub 1050.00 clasa betonului B 15, marca după 
rezistenta la îngheţ/dezgheţ F 50, F 
75, impermiabilitatea la apă W 2; 
W 4

2.3 44114200-4 Beton M 200 antiger Metru cub 10.00 clasa betonului B 15, marca după 
rezistenta la îngheţ/dezgheţ F 200, 
impermiabilitatea la apă W 4; W 6

2.4 44114200-4 Beton M 250 Metru cub 37.00 clasa betonului B 20, marca după 
rezistenta la îngheţ/dezgheţ F 50,75, 
impermiabilitatea la apă W 2

2.5 44114200-4 Beton M 250 antiger Metru cub 55.00 clasa betonului B 20, marca după 
rezistenta la îngheţ/dezgheţ F 200, 
impermiabilitatea la apă W 6;

2.6 44114200-4 Beton M 400 (beton hidrotehnic) Metru cub 10.00 clasa betonului B 30. marca după 
rezistenţa la îngheţ/dezgheţ F 150, 
impermiabilitatea la apă W 6; W 8

3 Piatră spartă de calcar GOST 8267-93
3.1 44921300-5 Piatră spartă de calcar (fr. 5-20, 20-40, 40-70) Metru cub 10000.00 M 600

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale:
lotul 1 livrarea se va efectua in decurs de 48 ore, lotul 2 şi lotul 3 - 2 4  ore la solicitarea beneficiarului. Pentru amestecuri de betoane 
livrarea se va efectua în partide de la 0,5 m3 
DDP - Franco destinaţie vămuit

Documentele/cerinţeie de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: pfBXDBtiro

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere se prezintă original, confirmat prin aplicarea Da
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Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

semnăturii şi ştampilei ofertantului potrivit 
formularului F3.4

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate 
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este 
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
ofertantului Operatorul economic nerezident va 
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc 
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct 
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra 
bunuri/lucrări/servicii

Copie -  confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului

Da

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de 
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificaţii sau 
standard relevante

raport de încercări, certificat de conformitate eliberat 
de către organismul de certificare legalizat cu ştampila 
organului abilitat

Da

6 Demonstrarea experienţei operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit

Declaraţie privind experienţa similară - încheierea şi 
îndeplinirea unui contract cu o capacitate similşară pe 
perioada ultimilor 3 ani de activitate. Se prezintă copia 
contrcatului şi a documentelor ce atestă îndeplinirea 
acestuia confirmate prin semnătura şi ştampila 
ofertantului.

Da

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele 
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le 
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce 
urmează a fi atribuit

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform Formularului 
anexat

Da

8 Neîncadrarea în situaţiile ce determină excluderea de la 
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din 
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere se prezintă Declaraţie 
de neîncadrare în situaţiile ce determină excluderea de 
la procedura de atribuire ce vin în aplicarea art. 18 din 
Legea nr.131 din 03.07.2015. Se prezintă original 
potrivit Formularului 3.5 al documentelor de licitaţie, 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Ofertantului

Da

9 Oferta Original conform formularului F3.1 Da
10 Informaţii generale despre ofertant original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit Formularul 
informativ despre ofertant conform Formularului
(F 3.3)

Da

11 Raportul financiar Situaţia financiară pe anul 2017 - copia, confirmată 
prin semnătura si stampila ofertantului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului 
ce unnează a fi atribuit (personalul de specialitate care 
va avea un rol esenţial în îndeolinirea acestuia)

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului conform Formularul 
anexat

Da

13 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor 
si/sau serviciilor similare

minim 3 ani Da

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual 
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de 
ani)

potrivit pct. 3.6 Da

15 Garanţia pentru ofertă 1% în sumă de 1 % din suma totală a ofertei fără TVA. se 
prezintă original, conform Formularului F3.2 din 
secţiunea a 3-a -formulare pentru depunerea ofertei 
-scrisoare de garanţie bancară (emisă de o bancă 
comercială) 
sau
-garanţia pentru ofertă prin trnasfer la contul autprităţii 
contractante conform următoarelor date bancare 
B.C."Moldindconbank”S.A, filiala Ştefan cel Mape___ 
c'b MOLDMD2X334 
c/f 1003600161002
c/IBAN MD40ML000000002251134189

Da

16 Certificat privind deţinerea unui cont bancar copie, confirmată prin aplicarea ştampijîj^?$nmăturii 
participantului l l ă * !  •

Da
e

\ m & -
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Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

17 Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional

copie, confirmată prin aplicarea ştampilei şi semnăturii 
participantului.

Da

18 Specificaţie de preţ F4.2 original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului.

Da

19 Specificaţii tehnice (F4.1) original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei participantului.

Da

Informaţie 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: EXDRUPO Î.M.
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CIOCANA, muu. Chişinău, str. Varniţa 22 
Tel.: 47-11-65 , Fax: 471165 , E-mail: ap.exdrupo@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: TATIANA, expert în achiziţii al secţiei achiziţii publice al ÎM Regia

L X J U K L J  r U

Setul de documente poate 11 primit la adresa: mun. Chişinău. str. Varniţa 22, et. 3 secţia achiziţii publice.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a 
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerinţa dată NU se referă la ofertanţii care s-au înregistrat la procedură şi au accesat documentele în cadrul 
SIA Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice.

întocmirea ofertelor:
Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, tară corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei 
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate 

pînăla: 30.05.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CTOCANA, mun. Chişinău, str. Varniţa 22,et. 3 secţia achiziţii publice 

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 autorităţii contractante 
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 30.05.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CIOCANA, mun. Chişinău, str. Varniţa 22, et. 3 

Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de 

Garanţie bancară 
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidenţa Acordului OMC - Nu

Conţinutul prezentei Invitaţii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat "REGISTRUL 
DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Invitaţiei, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: BOLDURESCU ADRIAN

mailto:ap.exdrupo@mail.ru

