ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea rechizitelor de birou și produse de papetărie
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție mica valoare
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Autoritatea Națională de Integritate
2. IDNO: 1012601000203
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Alecu Russo nr.1, et.4
4. Numărul de telefon/fax: 022 820-623.
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@ani.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
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./
ord.

Denumire
produse

Caracteristici/
Descriere produs

U/M

Canti
tatea

Culoare albă, dimensiuni:90*90*90cm cub
1000 file

bloc

40

Multicolor, dimensiuni: 90x90x90 cm cub
1000 file

bloc

2

cutie

100

cutie

5

Lot nr.1

1.

2.

Hîrtie
pentru
notițe
Hîrtie
pentru
notițe

3.

Hîrtie A4
xerox

4.

Hîrtie
colorată
A4

Hîrtie format A4
Clasa C
Gramaj – 80 g/mp
Grad de alb – 146, Conținutul – 500 coli
1 cutie din 5 seturi
Hîrtie colorată A4, (albastru cod: 60721297)
500 x A4 210 x 297 mm 80gm2
1 cutie x 5 seturi

5.

Index-uri
din plastic

Index adeziv plastic, semitransparent, 5 culori neon,
dimensiune 45*12mm, 5buc*25 foi

set

15

6.

Mapă din
plastic

Mapă A4 din plastic cu 2 inele din metal, în interior, lățimea
30 mm, Culoarea albastru/ alb/ verde

buc

200

7.

8.

9.

Textura
groasă
Mapă din
plastic
Textura
groasă
Mapă din
plastic
Textură
groasă
Mapă din
plastic cu
clemă

10.

Mapăplanșetă
(clipboard)

11.

Mapă de
protecție
A4

12.

Mapă din
carton cu
legătură

13.

Mapă din
carton p/u
arhivare cu
șireturi

14.

Dosar din
carton

15.

16.

Mapă din
plastic A4
cu failuri
Mapă din
plastic A4
cu failuri

17.

Marker text

18.

Marker
permament
dublu

19.

Clipsuri 19
mm

20.

Clipsuri 25
mm

Mapă A4 din plastic cu 4 inele din metal, în interior, lățimea
30 mm, Culoarea albastru/ alb/ verde

buc

200

Mapă A4 din plastic, cu șină în interior, lățimea 20 mm
Culoarea albastru/ alb/ verde

buc

200

Mapă A4 din plastic, cu clemă în interior, lățimea 20 mm,
buzunar pe coperta interior, grosimea materialului 500,
culoarea: albastru/ alb/ verde/ sur Dimensiuni: 238 x 17 x 315

buc

20

Mapă clipboard A4 cu capac, confecționat din material extra
rezistent-polipropilen. Clip metalic.

buc

10

pachet

25

buc

50

buc

25

buc

25

buc

5

buc

10

buc

20

buc

6

cutie

10

cutie

10

Mapă de protecție A4 din polipropilenă de 180 microni,
deschidere superioară și lateral dreaptă, culoarea albatransparentă de tip cristal, ambalarea 1 pachet x 12 buc
Mapă A4 din carton cu legătură pentru păstrarea
documentelor fără perforare. Carton de densitatea 300 g/m2,
cu trei clape interioare. Coperta va include liniatură de
organizare. Coperta cu inscripția MAPĂ PENTRU HÎRTIE
Mapă A4 din carton cu legătură, pentru arhivare. Fabricată
din carton rigid de calitate înaltă, densitatea 300 gr./m2.
Lățimea cotorului 45 mm, material legăturilor – coton.
Dosar din carton format A4, cu densitate de 300 g/m2, pentru
arhivare a documentelor perforate. Coperta prevăzută cu
cîmpuri pentru marcare, cu inscripția DOSAR nr.
Mapă din plastic A4 cu 60 failuri interschimbabile, prevăzut
cu buzunar pe coloana vertical
Culoarea: albastru/ verde/ negru
Mapă din plastic A4 cu 30 failuri interschimbabile,
albastru/ verde/ negru
Text marker, cu vîrf teșit (forma pensulei), de grosimea, 1-5
mm, capac cu clip, rezistent, cu flux uniform de cerneală.
Textul marcat se citește clar.
Culoarea: roșie 15 buc, verde 15 buc
Marker pentru scriere pe aproape orice suprafață, cerneală
rezistentă la apă, se usucă rapid, culoarea albastru deschis 3
buc/ galben 3 buc
Forma vărfului rotund 0.5 și 1.0 mm
Clips metalic cu cleme nichelate, 19 mm
Culoare negru,
1 cutie x 12 buc
Clips metalic cu cleme nichelate, 25 mm
Culoare negru

1 cutie x 12 buc
21.

Clipsuri 51
mm

22.

Calculator
(12-digit)

23.

Ecuson
orizontal
cu șiret

24.

Perforator

25.

Cuțit de
birou

26.

Foarfece
de birou

27.

Radieră

28.
29.
30.
31.

Ascuțitoare
metalică
Ascuțitoare
cu
container
Corector
pix
Corector
fluid

32.

Clei uscat
creion

33.

Clei lichid

Clips metalic cu cleme nichelate, 51 mm
Culoarea negru
1 cutie x 12 buc
Calculator electronic de birou cu stingere automată 12 Digits
Format mărit, ecran mare, înclinat. Butoane din plastic. Sursa
de alimentare: baterie.
Garanție – min. 24 luni.
Caracteristicii:
- rectificarea introducerii datelor;
- suma totală;
- calculi procentuale;
- adaos.
- Introducere rapidă a datelor (funcție rulare taste)

cutie

10

buc

10

buc

10

buc

10

buc

20

buc

10

Radieră din cauciuc ce scoate ușor urme de creion cu diferită
duritate. Radieră combinată. (DUO-GOM)- mare

buc

20

Ascuțitoare metal, nichelată, simplă.
Lamă durabilă, ce asigură ascuțire calitativă

buc

10

Ascuțitoare din plastic, cu container pentru rumeguș. Centru
metallic.

buc

10

Pix corector cu uscare rapidă, vîrf metalic. Pixul corector este
prevăzut cu capac practic cu clips, cantitate minim7ml

buc

15

Fluid corector pe apă, cu pensulă. Volum de aprox. 20 ml

buc

10

buc

20

buc

20

Ecuson orizontal (alb ) cu șiret, dimensiuni: 90mm*60mm
Perforator de masa, distanța între cuțite 80 mm, echipată cu
riglă de format plastic dur, diametrul exterior al cuțitului 5,5
mm
Găurește 60 foi. Echipat cu container din plastic.
Nr. Găurilor perforate 2.
Culoarea negru. Material carcasă – metal.
Datele tehnice se supun echivalenței.
Lățimea lamei 18 mm, tipul de mechanism de fixare – system
blocare lama, material – plastic,
Dimensiunile 150 x 30x 14.5 mm
Culoare: negru/ albastru/ combinate
Datele tehnice se supun echivalenței.
Material oțel inoxidabil, mîner din plastic; 18 cm
Datele tehnice se supun echivalenței.

Clei creion, volum de aprox.21 gr. Baza de PVA. Calitate
superioară pentru înclierea hîrtiei, cartonului. Uscare rapidă,
lavabil.
Clei lichid PVA pentru înclierea hîrtiei, cartonului. Se usucă
rapid, lavabil. Cu picurîtor. Volum de 40 ml

34.
35.
36.

Agrafe

Agrafe din metal, nichelate, lungime 50 mm, 50 buc în cutie

Agrafe
piramidale
Agrafe
rotunjite

Agrafe din metal, nichelate, lungime 32 mm, ambalare 100
buc în cutie carton
Agrafe din metal, nichelate, lungime 28 mm, ambalare 100
buc în cutie carton
Carcasa din plastic, mecanism inox utilizat pentru capse cu
diferite dimensiuni

cutie

40

cutie

40

cutie

40

buc

40

37.

Decapsator

38.

Suport
orizontal
p/u
documente
A4

Suport orizontal cu 3 compartimente, format A4, tip plasă,
negru
Lățimea 250

buc

30

39.

Suport
vertical

Suport vertical cu 1 secție, format A4, tip plasă, material
metal, culoare negru
Lățimea 70

buc

30

40.

Suport
pentru
accesorii
de birou

Suport pentru acesorii de birou, culoare negru, fabricat din
metal, tip plasă, cu 3 secții de diferite dimensiuni.
Mărime: 215 x 75 x 53

buc

40

41.

Suport
cilindric

buc

10

buc

20

buc

30

buc

50

buc

60

buc

3000

buc

3000

42.

43.

Coșuri p/u
hîrtii
Pix cu
mecanism
albastru
(cu bilă)

44.

Pix

45.

Pix

46.

Plicuri

47.

Plicuri

Suport cilindric pentru instrumente de scris, fabricat din
metal, culoare negru, tip plasă, înălțimea: 10 cm, diametru 9
cm.
Coș pentru hîrtii, din metal, tip plasă, culoare negru, volum,
litru 7.5
Pix cu mecanism, cu corp din plastic, cu clip metallic.
Mecanism de acționare prin apăsare. Culoare corp –
negru/albastru/ alb
Grosime vîrf – 0.5 mm
Pix cu carcasă semitransparentă, cerneală special omogenă de
o viscozitate înaltă. Lungimea liniei scrisului 2000m
Grosimea vîrf 0,7 mm
Culoarea albastru
Pix cu carcasă semitransparentă, cerneală special omogenă de
o viscozitate înaltă. Lungimea liniei scrisului 2000m
Grosimea vîrf 0,7 mm
Culoarea negru – 20; verde – 20; roșu - 20
Plic pentru transportul documentelor, densitatea hirtie 90-140
gr./m2, Tipul de etanșare siliconic, formatul supapei drept,
mărimea produsului: 220x110 Culoarea alb.
Plic pentru transportul documentelor, densitatea hirtie 90-140
gr./m2, Tipul de etanșare siliconic, formatul supapei drept,
mărimea produsului: 230x160

Suma totală fără TVA: 90 000.00 lei
Condițiile specifice de livrare
Ofertanții vor prezenta oferta financiară și oferta tehnică, cu descrierea produselor
ofertate.
* Ofertantul va prezenta monstrele produselor ofertate pentru examinare
corespundere cerinte.
Condiții de livrare:
-

Livrarea se va efectua la comanda beneficiarului conform necesitatilor;
Livrarea finală a cantității totalizate la cele solicitate se va efectua la începutul
lunii decembrie 2019.
- Livrarea se va efectua în depozitul și la sediul autorității contractante.
- Recepția cantitativă și calitativă se va face la depozitul Autorității contractante,
după verificarea bunurilor, în prezența reprezentanților autorizați ai
Furnizorului.
Recepția va consta în:
- verificarea cantitativă si a integritatii bunurilor livrate;
- verificarea documentației tehnice și a documentelor de livrare;
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea
contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea produselor depreciate sau
necorespunzătoare cu cerințele, descrierile din contract.
9.
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se aplică
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:
- Livrat la destinaţia finală a autorităţii contractante, str. Alecu Russo nr.1, et.4
- Livrarea se efectuează după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, în decurs de 5
zile calendaristice, la solicitarea autorității contractante.
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_____
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz):
_______________nu______________________________
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
1.

Descrierea criteriului/cerinței

2.

Specificaţia tehnică

3.

Formularul Ofertei

4.
5.

Termenul de garanţie
Documentele solicitate de la
operatorii economici
determinați cîștigători în
termenul de 3 zile
calendaristice.

Specificaţia de preţ

1) Rechizitele bancare;
2) Certificatul de
înregistrare a
întreprinderii sau extras
din Registrul de Stat al
persoanelor juridicecopie;

Mod de demonstrare a
îndeplinirii criteriului/cerinței:
Original, cu semnătura
electronică. Conform
formularului F4.2. Model
indicat în documentaţia
standard-anexată
Original, cu semnătura
electronică. Conform
formularului F4.2. Model
indicat în documentaţia
standard-anexată
Original, cu semnătura
electronică. Conform
formularului F3.1
Model indicat în documentaţia
standard-anexată
Pentru bunurile solicitate
Semnate electronic de către
operatorul economicobligatoriu

Nivelul minim/
Obligativitatea
DA

DA

DA

DA
DA

3) Certificatul fiscal;
16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse 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. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţ cel mai scăzut, în
corespundere cu parametrii tehnicii solicitați.
19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [SIA RSAP]

-

pe: [SIA RSAP]

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 25 zile calendaristice
22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Ofertele întîrziate vor fi respinse.
23. 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”.
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
_________________ROMÂNĂ____________________
25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: __ NU______________
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
26. 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
27. 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
28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:_NU
29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_SIA RSAP
30. 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

Se va utiliza/accepta sau nu
DA
DA

facturarea electronică
DA
plățile electronice
DA
31. 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________________
32. Alte informații relevante:
Coordonat:
_____________________(Ionițel Ludmila)
_____________________(Guzun Ludmila)
Conducătorul grupului de lucru: Chișca Lilian (semnat electronic)

