
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

servicii de alimentare a delegațiilor străine (repetat)Obiectul achiziției:
55310000-6Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  17  din  04.03.2016.
În scopul achiziţionării "servicii de alimentare a delegațiilor străine (repetat)"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1 Restaurant în stil clasic si national
70.00Bucată1.1 Servicii de alimentare a delegațiilor străine-

prînz
Restaurant în stil național și clasic
amplasat în centrul or. Chișinău. Să
dispună de mai multe săli decorate
în diferite stiluri (național și clasic),
inclusiv săli separate. Meniul variat,
cu accentul pe bucătărie națională
dar și clasică. Personalul amabil și
bine instruit. Muzică vie. Parcare.
Aspectul exterior și interior foarte
bun. 1. Serviciile se vor presta la
localul restaurantului pe tot
parcursul anului 2016 2. Pentru
servirea prânzului vor fi asiguraţi
cu număr suficient de ospătari şi se
va utiliza veselă de porţelan,
tacâmuri inox, pahare de sticlă. 3.
Prânzul va fi compus dintr-un
meniu variat, care va fi elaborat în
conformitate cu HG 550 din
13.06.1997 privind cheltuirea
mijloacelor pentru primirea și
deservirea delegațiilor oficiale
străine și a anumitor persoane 4.
Meniu-rile vor conţine : aperitive
minim 3 feluri, mâncare caldă
minim 2 feluri, salate, desert, apă
minerală plată şi gazată, cafea
naturală la filtru Lavazza sau
echivalentul, ceai verde/negru
Greenfield sau echivalentul, suc
natural pentru fiecare participant. 5.
Mâncarea va fi pregătită de calitate
înaltă. 6. Pe toată perioadă
desfăşurării evenimentului,
operatorul economic va asigura
prezenţa permanentă a personalului
propriu care vor sprijini
participanţii pe perioada
evenimentului.

55310000-6

70.00Bucată1.2 Servicii de alimentare a delegațiilor străine-
cină

Restaurant în stil național și clasic
amplasat în centrul or. Chișinău. Să
dispună de mai multe săli decorate
în diferite stiluri (național și clasic),
inclusiv săli separate. Meniul variat,
cu accentul pe bucătărie națională,

55310000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

70.00Bucată1.2 Servicii de alimentare a delegațiilor străine-
cină

dar și clasică. Personalul amabil și
bine instruit. Muzică vie. Parcare.
Aspectul exterior și interior foarte
bun. 1. Serviciile se vor presta la
localul restaurantului pe tot
parcursul anului 2016 2. Pentru
servirea prânzului vor fi asiguraţi
cu număr suficient de ospătari şi se
va utiliza veselă de porţelan,
tacâmuri inox, pahare de sticlă. 3.
Prânzul va fi compus dintr-un
meniu variat, care va fi elaborat în
conformitate cu HG 550 din
13.06.1997 privind cheltuirea
mijloacelor pentru primirea și
deservirea delegațiilor oficiale
străine și a anumitor persoane 4.
Meniu-rile vor conţine : aperitive
minim 3 feluri, mâncare caldă
minim 2 feluri, salate, desert, apă
minerală plată şi gazată, cafea
naturală la filtru Lavazza sau
echivalentul, ceai verde/negru
Greenfield sau echivalentul, suc
natural pentru fiecare participant. 5.
Mâncarea va fi pregătită de calitate
înaltă. 6. Pe toată perioadă
desfăşurării evenimentului,
operatorul economic va asigura
prezenţa permanentă a personalului
propriu care vor sprijini
participanţii pe perioada
evenimentului.

55310000-6

2 Restaurant in stil național
100.00Bucată2.1 Servicii de alimentare a delegațiilor străine -

prînz
Restaurant amplasat în centrul or.
Chisinau. Să dispună de săli
decorate în stil național. Meniul
variat, cu accentul pe bucătărie
națională. Personalul amabil și bine
instruit. Muzică vie. Parcare gratis.
Aspectul exterior și interior foarte
bun. 1. Serviciile se vor presta la
localul restaurantului pe tot
parcursul anului 2016 2. Pentru
servirea prânzului vor fi asiguraţi
cu număr suficient de ospătari şi se
va utiliza veselă de porţelan,
tacâmuri inox, pahare de sticlă. 3.
Prânzul va fi compus dintr-un
meniu variat, care va fi elaborat în
conformitate cu HG 550 din
13.06.1997 privind cheltuirea
mijloacelor pentru primirea și
deservirea delegațiilor oficiale
străine și a anumitor persoane 4.
Meniu-rile vor conţine : aperitive
minim 3 feluri, mâncare caldă
minim 2 feluri, salate, desert, apă
minerală plată şi gazată, cafea
naturală la filtru Lavazza sau
echivalentul, ceai verde/negru
Greenfield sau echivalentul, suc
natural pentru fiecare participant. 5.
Mâncarea va fi pregătită de calitate
înaltă. 6. Pe toată perioadă
desfăşurării evenimentului,

55310000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

100.00Bucată2.1 Servicii de alimentare a delegațiilor străine -
prînz

operatorul economic va asigura
prezenţa permanentă a personalului
propriu care vor sprijini
participanţii pe perioada
evenimentului.

55310000-6

100.00Bucată2.2 Servicii de alimentare a delegațiilor străine -
cină

Restaurant amplasat în centrul or.
Chisinau. Să dispună de săli
decorate în stil național. Meniul
variat, cu accentul pe bucătărie
națională. Personalul amabil și bine
instruit. Muzică vie. Parcare gratis.
Aspectul exterior și interior foarte
bun. 1. Serviciile se vor presta la
localul restaurantului pe tot
parcursul anului 2016 2. Pentru
servirea prânzului vor fi asiguraţi
cu număr suficient de ospătari şi se
va utiliza veselă de porţelan,
tacâmuri inox, pahare de sticlă. 3.
Prânzul va fi compus dintr-un
meniu variat, care va fi elaborat în
conformitate cu HG 550 din
13.06.1997 privind cheltuirea
mijloacelor pentru primirea și
deservirea delegațiilor oficiale
străine și a anumitor persoane 4.
Meniu-rile vor conţine : aperitive
minim 3 feluri, mâncare caldă
minim 2 feluri, salate, desert, apă
minerală plată şi gazată, cafea
naturală la filtru Lavazza sau
echivalentul, ceai verde/negru
Greenfield sau echivalentul, suc
natural pentru fiecare participant. 5.
Mâncarea va fi pregătită de calitate
înaltă. 6. Pe toată perioadă
desfăşurării evenimentului,
operatorul economic va asigura
prezenţa permanentă a personalului
propriu care vor sprijini
participanţii pe perioada
evenimentului.

55310000-6

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe partide, la comanda Beneficiarului, pe parcursul anului 2016
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Date despre Participant original confirmat prin aplicarea ștampilei și
semnăturii Participantului

Da

2 Oferta original confirmat prin aplicarea ștampilei și
semnăturii Participantului

Da

3 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii copie confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
Participantului

Da

4 Autorizație de funcționare copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
Participantului

Da

5 Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice copie confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
Participantului

Da

6 Certificat privind deținerea conturilor bancare original confirmat prin aplicarea ștampilei și
semnăturii Participantului

Da
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Informație 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: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19

Tel.: achizitii@border.gov.md0-22-259-627     0-22-
259-679 ,  Fax: 022264507 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBOTARI TAISIA, Șef Serviciul achiziții

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 14.03.2016 11:00
mun.Chișinău, str.Petricani 19, biroul 310pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

14.03.2016 11:00la:
mun.Chișinău, str.Petricani 19pe adresa:

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: AFTENIUC ARCADIE


