ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea rechizitelor de birou
prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
2. IDNO: 1006601000037
3. Adresa: str. Constantin Tănase, 7
4. Numărul de telefon/fax: (022) 26 25 23/ (022) 26 25 17
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria@mf.gov.md,
www.mf.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP,
www.mtender.gov.md.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
Nr.
Lot

Cod CPV

Denumirea
bunurilor
solicitate

1

30192000-1

Hîrtie xerox

2

30192000-1

Hîrtie perforată

3

30192000-1

4

30192000-1

5

30192000-1

6

U.M.

Canti
t

Topuri

5000

Cutii

200

Buc

250

Buc

400

Biblioraft

Buc

200

30192000-1

Biblioraft

Buc

200

7

30192000-1

Failuri

Buc

5000

8

30192000-1

Markere
whiteboard

Buc

70

9

30192000-1

Marker-text
îndelungată

Buc

500

10

30192000-1

Radiere

Buc

300

11

30192000-1

Clame

Cut

500

30192000-1

Clei creion

Buc

12

Hîrtie albă 100%
pentru notițe cu
suport
Hirtie colorată
adeziva

30192000-1
MapăGabriela
cu şină
13Digitally signed by Cuneva
Date:30192000-1
2019.06.27 11:09:37 EEST
Mapă cu legătură
14Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Specificarea tehnică deplină solicitată.
Standarde de referință
Hîrtie xerox A4 premium, Clasa A+, 500 foi/top
(densitatea 80gr/m², grosimea 108 mic, albeața
minim 166% dupa ISO 11475, luminozitatea
minim 100% dupa ISO 2470
Hîrtie perforată 420 mm*500 m (densitatea min.
60gr/m², albeața minim146%, lungimea perforației
12 țoli)
Hîrtie albă 100% pentru notițe, fără lipici 9*9*9 cm
cu suport din plastic transparent

400

Hirtie colorată pentru notițe adeziva 76*76 mm,
400 foi (culori pastelate)
Biblioraft 5 cm (cu 2 inele şi clemă, cu marginea
de jos și colțurile metalizate, cu buzunar pe cotor,
carton acoperit cu PVC dublu)
Biblioraft 8 cm (cu 2 inele şi clemă, cu marginea
de jos și colțurile metalizate, cu buzunar pe cotor,
carton acoperit cu PVC dublu)
Failuri (transparente cu perforaţie) A4 din peliculă
cu grosimea de 55 microni
Markere whiteboard pe baza de apa de culoare
(neagre-20, albastre-20, roșii-15, verzi-15 cu vărf
de 0,5 mm în formă de con pentru tabla de scris de
calitate superioară
Marker-text de formă dreptunghiulară cu lungimea
nu mai mică de 11 cm, cu vîrf retezat de 5 mm,
rezervor mare ce asigură utilizarea calitativă și
îndelungată, culori fluorescente diferite (clasa
superioară) cu capac detașabil la rezervor
Radiere din cauciuc natural elastic (57x14x8mm),
de culoare albă combinată cu sur care nu lasă urme
după ștergere (calitate premium)
Clame mici 26 mm din sirma rigida (100 buc.),
producerea MD
Clei creion 9 gr. (glicerină PVP), anul de producere
2019

Buc

10000

Mapă cu şină „dosar” (carton 310gr./m2)

Buc

2000

Mapă cu legătură (carton 310gr./m2)

1

Valoarea
estimată
Fără TVA
Lei MD
245000.00
55000.00
6227.00
10510.00
4417.00
4417.00
2210.00
300.00

2500.00
830.00
920.00
1840.00
22600.00
6000.00

Stapler

Buc

30192000-1

Perforator

Buc

17

30192000-1

Creion

Buc

600

18

30192000-1

Pix cu gel

Buc

500

19

30192000-1

Pix cu ulei

Buc

1000

20

30192000-1

Pix cu ulei

Buc

150

21

30192000-1

Pix cu ulei

Buc

150

Stapler nr. 24/6 cu decapsator, capsare 30 foi, din
plastic, clasa premium
Perforator pentru min. 35 foi, cu carcasa și rigla din
metal, culori: negru, albastru
Creion grafit HB corp din lemn natural in forma de
triunghi, ascuţit, cu radieră albă din cauciuc natural
care nu lasă urme după ștergere (calitate
superioară)
Pix cu gel, analogic ekrause megapolis, 0,5 mm,
albastru.
Pix cu mecanism, analogic ekrause megapolis, 0,7
mm, albastru, blister
Pix cu ulei negru, 0,5 mm, analogic maxriter, anul
de producere 2019
Pix cu ulei roșu, 0,5 mm, analogic maxriter, anul de
producere 2019

22

30192000-1

Scotci

Buc

300

Scotci îngust 24mm x 33m (grosimea 45 microni)

23

30192000-1

Scotci

Buc

150

Scotci lat 48mm x 90 m (grosimea 45 microni)

30192000-1

Mape plastice cu
şină

Buc

500

Mape plastice cu şină metalică (diferite culori) cu 2
perforaţii pe cotor, fața transparentă mată

15
16

24

30192000-1

200
200

13500.00
15850.00
750.00
5100.00
12500.00
500.00
500.00
920.00
2350.00
1250.00

25

30192000-1

Mape colț

Buc

500

26

30192000-1

Mapă A4

Buc

100

27

30192000-1

Corector

Buc

300

Mape colț din plastic lucios transparent Densitatea
min. 180 micr.
Mapă A4 din plastic, pentru documente, cu elastici
(albastre negre rosii, verzi), analogic OfficeLine
Corector 20 ml (pe bază de apă), anul de producere
2019

28

30192000-1

Binder clips

Buc

1200

Binder clips din metal 51 mm

2500.00

29

30192000-1

Binder clips

Buc

1200

Binder clips din metal 41 mm

2000.00

30

30192000-1

Binder clips

Buc

1200

Binder clips din metal 25 mm

1100.00

31

30192000-1

Binder clips

Buc

1200

Binder clips din metal 19 mm

840.00

32

30192000-1

Semne pentru

Set

500

33

30192000-1

Calculator

Buc

50

34

30192000-1

Suport cu 4
compartimente

Buc

100

35

30192000-1

Plicuri mari C4

Buc

1000

36

30192000-1

Plicuri medii C5

Buc

3000

37

30192000-1

Plicuri mici C6

Buc

2000

Buc

300

Buc

500

38

30192000-1

39

30192000-1

Blocknote A5 in
patratele, cu
logotip

Mape A4 cu
logotip

Semne pentru cărți din plastic semitransparent,
adezive, 42*12mm, set din 5 culori a cîte 25
fiecare, ascuțite la un capăt
Calculator mare 158*203*31mm, alimentare dublă
(solară,+batrie), 12 cifre dg, desplei fixat, memorie
dubla, radical,selecţie de rotungire şi zecimale,
tasta cu doi de zero, tasta p-u ştergerea ultimelor
cifre, operaţie cu %, memorie dublă
Suport cu 4 compartimente, din plasă metalică
pentru creioane, pixuri, clame, notițe, etc. mărimi
aproximative 15,5 cm*10,5 cm
Plicuri mari C4 ofset 229*324 mm cu banda
siliconată, offset 90 gr/m2
Plicuri medii C5 ofset 162*229 mm cu banda
siliconată, offset 80 gr/m2
Plicuri mici C6 ofset 114*162 mm cu bandă
siliconată, offset 80 gr/m2
Blocknote A5 in patratele, cu coperta din carton
gros, 30 foi, cu spirală metalică pe orizontală cu
logotip+(stema de stat,
MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII
MOLDOVA, www.mf.gov.md), conform schiței
din Anexa nr. 1. (culoarea ambelor coperte:
albastru azuriu conform brandbook)
Mape
A4
din
carton
gros,
cu un buzunar pentru documente în interior
(culoarea copertei albastru azuriu conform
brandbook) cu inscripția: stema de stat,
MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII
MOLDOVA, www.mf.gov.md , conform anexei 1

Valoarea estimativă totală (lei), fără TVA:

9.

1080.00
2500.00
2250.00

6250.00

7080.00

4200.00
1000.00
1250.00
640.00

2500.00

7500.00

458 681.00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: 45 zile din data înregistrării Contractului la
Trezoreria Regională Chișinău – bugetul de stat.
2

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat
numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică.
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu
putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile
minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate
(DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinței
Oferta

NOTĂ

Demonstrarea
capacității de
exercitare a activității
profesionale
Demonstrarea
eligibilității de către
ofertant

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Formularul 3.1 Oferta,
va fi prezentat prin SIA RSAP semnat electronic.
Garanție pentru ofertă în valoare de 1% va fi efectuată prin
transfer la contul autorității contractante indicat în FDA din
”Documentația standard”, va fi prezentată prin SIA RSAP
semnată electronic.
Specificații de preț F.4.2
va fi prezentat prin SIA RSAP semnat electronic.

DA

Specificații tehnice F.4.1
va fi prezentat prin SIA RSAP semnat electronic.
1. Toate formularele vor fi completate fără nici o
modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind
completate cu informația solicitată;
2. Odată cu depunerea ofertei financiare prin SIA RSAP, și
anume a Formularelor: F3.1- Formularul ofertei; F4.1 –
Specificații tehnice; F4.2 – Specificații de preț, operatorul
economic este obligat să depună doar DUAE și ordinul de
plată a garanției bancare;
3. Formulare originale/copie a documentelor menționate în
prezentul anunț de participare (cu excepția celor obligatorii
la depunerea prin SIA RSAP care constituie ”Oferta”), vor
fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în
termen de 3 zile de la solicitarea autorității;
4. Vor fi prezentate de către operatorul economic mostre,
la sediul autorității în termen de 2 zile de la solicitarea
autorității contractante. Mostrele prezentate vor corespunde
standardelor solicitate/indicate în prezentul anunț de
participare.
Extrasul din Registru de Stat al persoanelor juridice va fi
prezentat în copie autentificată de către ofertant.
Ofertantul va prezenta Certificatul de atribuire a contului
bancar eliberat de banca deținătoare de cont.
Copie
autentificată de către ofertant.
Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul
public național, eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat
va fi prezentat în copie autentificat de către ofertant.
Valabil la data deschiderii ofertelor.
Ofertantul va prezenta Formularul (F3.4) informativ despre
ofertant în original, autentificat de către ofertant.

DA

DA

DA

DA

DA
DA

DA

DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al
procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va
utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se
aplică.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Nu se aplică.
3

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:
Cel mai mic preț pentru fiecare lot în parte și corespunderea cerințelor tehnice solicitate.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
precum și ponderile lor: Nu se aplică.
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

-

pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. Persoanele
autorizate
să
asiste
la
deschiderea
ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
de stat.
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: Nu se aplică.
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective
(dacă este cazul): Nu se aplică.
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare: Nu se aplică.
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: Nu.
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ______________________
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.
35. Alte informații relevante: Nu.
Conducătorul grupului de lucru:

________________/Gabriela CUNEVA
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