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Buletin Nr 51 din 11.08.2020

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 20/00134

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

BOTICA AURELIA

Obiectul achiziţiei
Achiziția dispozitivelor medicale pentru combaterea
COVID-19, inclusiv consumabile, conform necesităților
IMSP-urilor pentru anul 2020

Cod CPV 33100000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://capcs.md/anunturi-licitatii-2020/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul
de sarcini

De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie
taxa de achitare constituie

0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2020 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2020 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32467341 

Buletin Nr 55 din 25.08.2020

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 20/00134 din 03.09.2020 cu privire la achiziţia de Achiziția dispozitivelor medicale pentru
combaterea COVID-19, inclusiv consumabile, conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2020 , cod CPV -
33100000-1, conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 24.08.2020 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.08.2020 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 03.09.2020 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.09.2020 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 
Perioada bugetară
Procentul garanţiei pentru ofertă
Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32467341
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Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32467341 
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