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Cererea ofertelor de prețuri 2235-op/17

1. Denumirea autorităţii contractante:  Î.S. Editura de Imprimate»STATISTICA»

2. IDNO:  1002600033003

3. Tip procedură achiziție:  Cererea ofertelor de preţuri

4. Obiectul achiziției: materiale consumabile și piese pentru utilajul de tipărire

5. Cod CPV:  42991000-9

6. Data publicării anunțului de intenție:    

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  
materialelor consumabile pentru utilajul de tipărire

Conform necesităţilor Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate «STATISTICA»

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară  2018

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:  mijloace proprii (autofinanţare)

8. modalităţi de plată:  în lei mD, prin virament în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din 
momentul livrării bunurilor, în baza facturii fiscale

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de preţuri privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 42991000-9 Vopsea neagră pentru 
duplicatoare digitale litri 180

Produsul Original de la Producator
INK BLACK DU04LH HIGH DENSITY

1000mL (12 BOXES = 1 CASE) 80BDP-U/
DP-S/DP-J

1000ml per carton

2 42991000-9 Roll master pentru 
duplicatoare digitale buc. 10

Produsul Original de la Producator
POLY ROLL mASTER FILm DRU55

(2 = BOX 5 BOXES = CASE) A3 for DP-S/
U550/J450

220 masters/roll

3 42991000-9 Vopsea neagră ulei litri 2
Produsul Original de la Producator

Oil based ink, for Xaar 128, 128Plus, 50 
1000 ml bottle

4 42991000-9
Soluție de spălare 

cerneala pe baza de 
ulei

litri 1 Produsul Original de la Producator
Flushing Solution of oil base ink

5 42991000-9 Clei pentru Binder 
Duplo kg 10 Produsul Original de la Producator

Glue for Binder Duplo
6 42991000-9 marzan pentru 

mAXImA mS 80 BP kg 40 Produsul Original de la Producator
Glue for Binder Duplo

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului:  Vînzare-cumpărare in rate

11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): În tranşe pe 
parcursul anului, în termen de 2 (două) zile lucrătoare din data înaintării comenzii, la depozitul 
Cumpărătorului (str. Uzinelor, 186, mun. Chișinău)
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12. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2018

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Depozitul 
Cumpărătorului (str. Uzinelor, 186, mun. Chișinău)

14. modalitatea de efectuare a evaluării:  Pe poziții

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:  cel mai mic preț pe  poziții

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, 
precum şi ponderile lor:

a)  

b)  

c)  

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  Nu se admit

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului:  Nu se aplică

19. Documentele / cerinţele de calificare / selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Oferta de prețuri
(în lei MD, cu TVA şi fără TVA)

Original. Confirmat prin aplicarea 
semnăturii si stampilei participantului. Da

2 Informații generale despre ofertant Original, cu ştampila şi semnătura 
Participantului Da

3
Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul de Stat 
al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului Da

4 Certificat de atribuire a contului bancar Copie, confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului Da

5
Certificat de efectuare sistematică 
a plăţii impozitelor și contribuţiilor, 
eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie, confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului Da

6

Certificat de conformitate sau alt 
certificat echivalent ce confirmă 
calitatea bunurilor – eliberat de către 
producător

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului Da

7 Autorizație de la producător sau 
contract cu distribuitorul oficial

Copie, confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului Da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:  Î.S. Editura de Imprimate”STATISTICA”

b) Adresa: mD 2001, mun. Chișinău, str. București, 34, bir. 5

c) Tel: 022 274 180

d) Fax: 022 274 180

e) E-mail: ravineala@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:  Ravineală Alexandra – vicedirector

21. 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, sigilat şi ştampilat, urmează 
a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de 
achiziţie sau licitaţia deschisă:

- pînă la:  10:00

- pe:  22.12.2017
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b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:  mun. Chișinău, str. București, 34, biroul nr. 5

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate:  Limba de Stat

25. Garanția pentru ofertă:  Nu se cere

26. Garanţia de bună execuţie a contractului::  Nu se cere

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul:  Nu se cere

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
de soluționare a contestațiilor

 Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162 et. 11

 Tel.: 022 820 652

 Fax: 022 820 651

 Email: contestatii@ansc.md

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  300 000 lei


