Lista documentelor, prezentate în oferta.
1. Oferta comercială (oferta, conform modelului anexa nr. 6 la Regulamentul privind procedura
de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor luînd în considerație caietul de sarcini).
2. Informația generală (conform modelului anexa nr. 7 la Regulamentul cu privire la procedura
de achiziție).
3. Informația despre experiența similară în ultimii trei ani de activitate (conform modelului anexa
nr. 8 la Regulamentul cu privire la procedura de achiziție).
4. Declarație de conformare cu criteriile de selectare (conform modelului din anexa nr. 9 la
Regulamentul cu privire la procedura de achiziție)
5. Extras din Registrul de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, care să
reflecte situația la ziua de depunerii ofertei, prezentată pe propria răspundere.
6. Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor față de buget, eliberat nu mai mult de 30 de
zile înainte de depunerea ofertei.
7. Copia certificatului a subiectului plătitor TVA.
8. Сopiа raportului financiar pentru ultima perioadă de raportare ștampilată de Biroul Național de
Statistică sau de birourile sale regionale.
9. Alte informații importante.
Cerințe pentru perfectarea ofertei.
1.
să corespundă cerințelor, stabilite în documentația de atribuire;
2.
trebuie să fie perfectată clar, fără corectări, cu indicarea numărului de ieșire și dată, cu
semnătura persoanei responsabile;
3.
trebuie să fie tipărită sau scrisă cu cerneală. Dacă există modificări, este necesar să fie și
semnătura persoanei împuternicite pe fiecare pagină, pe care au fost introduse modificări;
4.
trebuie să fie prezentată în termenul limită, stabilit în anunțul de achiziții;
5.
trebuie să aibă un caracter ce nu permite interpretări și să fie obligatoriu din punct de
vedere a conținutului pentru toată perioada de valabilitate, stabilită de beneficiar, și trebuie să fie semnată
sub răspundere proprie de către conducătorul operatorului economic sau persoanei, împuternicite în mod
legal (cu procură).

Rechizite indicate pe plic:
1. Denumirea, adresa juridică și numărul de telefon de contact al operatorului economic.
2. Numărul licitației și subiectul (denumirea) acesteia.
3. Denumirea beneficiarului, adresa, destinatarul (Comisia de achiziții).

