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Licitația publică 510/17

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

2. IDNO:  1002600033003

3. Tip procedură achiziție:  Licitație Publică

4. motivul recurgerii la procedura accelerată:  nu se aplica

5. Obiectul achiziției: Servicii de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim 
special (cu materia primă a Prestatorului)

6. Cod CPV:  79823000-9

7. Data publicării anunțului de intenție:   

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  
Serviciilor de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim  

special (cu materia primă a Prestatorului)

Conform necesităţilor Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară  2018

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

9. 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 Licitație Publică privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură

Cantitatea
(Tiraj mediu 

pentru o singură 
comandă)

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 79823000-9 A-2/Bi  Bonul de 
comandă 1x25x3 10 Hîrtie ziar;

Cu numerotare;
Încleiate;
Format 1/8; f/v

2 79823000-9 A-2/Bi  Bonul de 
comandă 1x25x3 100

3 79823000-9 A-2/Bi  Bonul de 
comandă 1x25x3 200

4 79823000-9 M-2a  Delegație 1x50 500 Hîrtie ziar; 
Cu numerotare; 
Cusute cu 2 clame; 
Format 1/16; c/v

5 79823000-9 M-2a  Delegație 1x50 1 000

6 79823000-9 M-2a  Delegație 1x50 2 000

7 79823000-9 M-2  Delegație 1x50 500 Hîrtie ziar; 
Cu numerotare; 
Încleiate; 
Format 1/24; c/v

8 79823000-9 M-2  Delegație 1x50 1 000

9 79823000-9 M-2  Delegație 1x50 2 000

10 79823000-9 Licenţă 1x1 10
Hîrtie șivron cu filigran 100-120 gr; 
Cu rastru fon albastru, microtext 5 culori; 
Cu numerotare; Format A4, f/v

11 79823000-9 Licenţă 1x1 50

12 79823000-9 Licenţă 1x1 100
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13 79823000-9 Anexă la licenţă 1x1 10
Hîrtie șivron cu filigran 100-120 gr; 
Cu rastru fon albastru, microtext 5 culori; 
Cu numerotare; Format A4, f/v

14 79823000-9 Anexă la licenţă 1x1 50

15 79823000-9 Anexă la licenţă 1x1 100

16 79823000-9 Voucher turistic 1x3 2 000 Hîrtie autocopiantă: 1-ex.-verde,
2-ex-galbenă, 3-ex.-albă; 
Microtext, încleiate; 
Cu numerotare; Format 1/14, f/v;

17 79823000-9 Voucher turistic 1x3 5 000

18 79823000-9 Voucher turistic 1x3 10 000

19 79823000-9 Mandatul 
avocatului 1x50 100 Hîrtie offset 80 gr.; 

Cu rastru fon albastru deschis, microtext; 
Cu numerotare; 
Încleiate; Format A4, c/v

20 79823000-9 Mandatul 
avocatului 1x50 500

21 79823000-9 Mandatul 
avocatului 1x50 1 000

22 79823000-9 Mandatul 
avocatului stagiar 1x50 100

Hîrtie offset 80 gr.; Cu rastru fon verde 
deschis; microtext; Cu numerotare; Încleiate; 
Format A4, c/v

23 79823000-9 Mandatul 
avocatului stagiar 1x50 500

24 79823000-9 Mandatul 
avocatului stagiar 1x50 1 000

25 79823000-9
Borderou de 
evidență a 
biletelor

1x1 50 000

Hîrtie offset 60 gr;
Cu numerotare;
Format 1/8; c/v

26 79823000-9
Borderou de 
evidență a 
biletelor

1x1 100 000

27 79823000-9
Borderou de 
evidență a 
biletelor

1x1 200 000

28 79823000-9 Bilete 
internaţionale 2x50 500 Hîrtie autocopiantă alba; 1 ex. – cu rastru fon 

albastru, microtext, cu perforarea liniei de 
detașare; 2 ex. – fără rastru; De asupra si la 
finele biletului cîte o filă de craft;  Cusute cu 2 
clame; Format 1/24,  f/v

29 79823000-9 Bilete 
internaţionale 2x50 1 000

30 79823000-9 Bilete 
internaţionale 2x50 2 000

31 79823000-9 Bilete 
interurbane 1x100 2 000

Hîrtie offset 65 gr.; 
Cu rastru fon verde, microtext; 
Cusute cu 1 clamă; Format 1/32,  f/v

32 79823000-9 Bilete 
interurbane 1x100 5 000

33 79823000-9 Bilete 
interurbane 1x100 10 000

34 79823000-9 Bilete suburbane 1x100 2 000
Hîrtie offset 65 gr.; 
Cu rastru fon roz, microtext;
Cusute cu 1 clamă; Format 1/32,  f/v

35 79823000-9 Bilete suburbane 1x100 5 000

36 79823000-9 Bilete suburbane 1x100 10 000

37 79823000-9 Bilete urbane 1x100 500  – 10 000 Hîrtie ziar;
Tipar alb-negru;
Cu numerotare;
Încleiate (capsate);
Format 1/128; f/v
- 

- 

- 

- 

38 79823000-9 Bilete urbane 1x100 10 100  – 20 000

39 79823000-9 Bilete urbane 1x100 20 100  – 30 000

40 79823000-9 Bilete urbane 1x100 30 100  – 40 000

41 79823000-9 Bilete urbane 1x100 40 100  – 50 000

42 79823000-9 Bilete urbane 1x100 50 100 – 
100 000
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43 79823000-9 Registrul actelor 
notariale 1x200 200 Coperta tare în întregime cu baladec, 

imprimare în folie Aur. Interior: 2 perforaţii; 
Hîrtie offset 80gr., forzat - 160 gr.;culori 1+1; 
Numerotaţia pe foaia de titlu; 200 foi

44 79823000-9 Registrul actelor 
notariale 1x200 500

45 79823000-9 Registrul actelor 
notariale 1x200 1 000

46 79823000-9 Opisul alfabetic al 
actelor notariale 1x200 50 Coperta tare în întregime cu baladec, 

imprimare în folie Aur.  Interior: 2 perforaţii; 
Hîrtie offset 80gr., forzat - 160 gr.;culori 1+1; 
200 foi

47 79823000-9 Opisul alfabetic al 
actelor notariale 1x200 100

48 79823000-9 Opisul alfabetic al 
actelor notariale 1x200 200

49 79823000-9 Opisul alfabetic al 
testamentelor 1x100 20 Coperta tare în întregime cu baladec, 

imprimare în folie Aur.  Interior: 2 perforaţii; 
Hîrtie offset 80gr., forzat - 160 gr.;culori 1+1; 
100 foi

50 79823000-9 Opisul alfabetic al 
testamentelor 1x100 50

51 79823000-9 Opisul alfabetic al 
testamentelor 1x100 100

52 79823000-9

Registrul de 
evidenţă al 
dosarelor 
succesorale

1x100 20

Coperta tare în întregime cu baladec, 
imprimare în folie Aur.  Interior: 2 perforaţii; 
Hîrtie offset 80gr., forzat - 160 gr.;culori 1+1; 
100 foi

53 79823000-9

Registrul de 
evidenţă al 
dosarelor 
succesorale

1x100 50

54 79823000-9

Registrul de 
evidenţă al 
dosarelor 
succesorale

1x100 100

55 79823000-9
Opisul alfabetic 
al dosarelor 
succesorale

1x100 20
Coperta tare în întregime cu baladec, 
imprimare în folie Aur.  Interior: 2 perforaţii; 
Hîrtie offset 80gr., forzat - 160 gr.;culori 1+1; 
100 foi

56 79823000-9
Opisul alfabetic 
al dosarelor 
succesorale

1x100 50

57 79823000-9
Opisul alfabetic 
al dosarelor 
succesorale

1x100 100

58 79823000-9

Registrul de 
înregistrare, 
modificare a 
gajului

1x100 20

Coperta tare în întregime cu baladec, 
imprimare în folie Aur.  Interior: 2 perforaţii; 
Hîrtie offset 80gr., forzat - 160 gr.;culori 1+1; 
100 foi

59 79823000-9

Registrul de 
înregistrare, 
modificare a 
gajului

1x100 50

60 79823000-9

Registrul de 
înregistrare, 
modificare a 
gajului

1x100 100

61 79823000-9
Registrul 
documentelor de 
intrare (notar)

1x100 20
Coperta tare în întregime cu baladec, 
imprimare în folie Aur.  Interior: 2 perforaţii; 
Hîrtie offset 80gr., forzat - 160 gr.;culori 1+1; 
100 foi

62 79823000-9
Registrul 
documentelor de 
intrare (notar)

1x100 50

63 79823000-9
Registrul 
documentelor de 
intrare (notar)

1x100 100
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64 79823000-9
Registrul 
documentelor de 
ieșire (notar)

1x100 20
Coperta tare în întregime cu baladec, 
imprimare în folie Aur.  Interior: 2 perforaţii; 
Hîrtie offset 80gr., forzat - 160 gr.;culori 1+1; 
100 foi

65 79823000-9
Registrul 
documentelor de 
ieșire (notar)

1x100 50

66 79823000-9
Registrul 
documentelor de 
ieșire (notar)

1x100 100

67 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 500 –   1 000
1.Hîrtie offset 100 gr.;
2. Format A4, c/v;
3. Tipar verso offset – 2 culori;
4. Tipar față offset – 6 culori;
5. Numerotarea: Original și Duplicat – 2 numere 
tipar înalt cu vopsea specială de culoare roșie 
nuanța 193;
6. Numerotarea: Copy – 1 număr “bar-code” tipar 
înalt cu vopsea specială de culoare roșie nuanța 
193;
7. Culoarea roșie a numărului în razele ultraviolete 
își schimbă nuanța;
8. Imprimarea în iris a rasterului și a chenarului 
(trecerea lină, treptată a culorii de la galben-verde 
la verde și invers);
9. Microtext în linii;
10.Microtextul în chenar (tipar iris) de asemenea 
î-și schimbă culoarea (trecerea lină, treptată a 
culorii de la galben-verde la verde și invers);
11.Rozeta în jurul logotipului NBMIM (la mijlocul 
părții de sus a formularului) este executată cu linii 
subțiri;
12.La examinarea originalului formularului sub 
un anumit unghi, este vizibil logotipul NBMIM 
(numai pe formularele de tip nou) tipărit cu vopsea 
specială;
13.Perforare – 2 linii;
14.Ambalate cîte 500 ex.

68 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 1 100 –   2 000

69 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 2 100 –   3 000

70 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 3 100 –   4 000

71 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 4 100 –   5 000

72 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 5 100 – 10 000

73 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 10 100 – 20 000

74 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 20 100 – 30 000

75 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 30 100 – 40 000

76 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 40 100 – 50 000

77 79823000-9
Certificat de 
asigurare “Carte 
Verde”

1x1 Mai mult de 50 000

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului:  De prestare servicii

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): În  tranșe pe 
parcursul anului, în termen de 7 zile lucrătoare din data înaintării comenzii

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni):  31.12.2018

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: depozitele 
Beneficiarului (str. Uzinelor, 186  și  str. București, 34)

15. modalitatea de efectuare a evaluării:  Pe poziții

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

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

a)    

b)    

c)    
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18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  Nu se admit

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 

a) La tipărirea formularelor de documente primare cu regim special va fi utilizată materia primă a 
Prestatorului;

b) Transportarea produsului finit către depozitele Beneficiarului (str. Uzinelor, 186 și str. București, 34), 
inclusiv încărcarea/descărcarea, se va efectua din contul Prestatorului;

c) Imprimarea formularelor de documente primare cu regim special se efectuează conform mostrelor 
originalelor prezentate de către Beneficiar, numerotate, cu asigurarea securității și excluderea 
posibilităţii de tirajare ilegală, falsificare;

d) Calitatea formularelor de documente primare cu regim special trebuie să corespundă mostrelor 
și caracteristicilor specificate în tabelul Specificaţii tehnice (F4.1);

e) Coletele cu formulare de documente primare cu regim special trebuie să fie sigilate, pentru a 
exclude posibilitatea de acces liber la conținutul acestora. Ambalajul trebuie să asigure protecţia 
formularelor, excluzînd deteriorarea, deformarea și umezirea lor;

f) Termenul de executare a comenzii de către Prestator va fi de 7 (șapte) zile lucrătoare din data 
înaintării comenzii;

g) Cantitatea formularelor menționate în tabelul Specificaţii tehnice (F4.1) va fi tipărită în tranșe 
diferite, conform comenzii înaintate în scris de către Beneficiar;

h) La calcularea sumei totale fără TVA și inclusiv TVA pentru formularele incluse în Pozițiile 37-42 și 
Pozițiile 67-76 trebuie să fie luate în considerație cantitatea maximă a fiecărui diapazon indicat 
în documente de licitație (tabelul Specificaţii de preţ (F4.2), coloana nr.4 ″Cantitatea (Tiraj mediu 
pentru o singură comandă)″.

i) Prețul oferit de către Prestator pentru serviciile solicitate în tabelul Specificaţii de preţ (F4.2) nu 
va fi modificat, indiferent de volumul tirajului pentru o singură comandă;

j) După evaluarea ofertelor în baza criteriilor stabilite în punctele IPO37-42 din documentele 
de licitație, participanții cu cele mai avantajoase oferte vor prezenta mostrele formularelor 
de documente primare cu regim special tipărite în conformitate cu caracteristicile stipulate în 
tabelul Specificaţii tehnice F4.1 pentru a fi examinate corespunderea lor cu specificaţiile tehnice, 
aprobate de către autorităţile de specialitate și grupul de lucru al Î.S. Editura de Imprimate 
„STATISTICA”.

k) mostrele vor fi tipărite din contul Prestatorului și prezentate Beneficiarului în termen de 7 zile 
calendaristice de la comunicarea în scris.

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

Nr. Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligati-
vitatea

1 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.1. Da

2 Garanția pentru ofertă Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.2. Da

3 Formularul informativ despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.3. Da

4 Declarația privind conduita etică și neimplicarea 
în practici frauduloase și de corupere

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.4. Da

5 Declarația privind situația personală a 
operatorului economic

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Formularul 3.5. Da

6 Specificații tehnice Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Formularul 4.1. Da

7 Specificații de preț Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului. Formularul 4.2. Da
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8

Demonstrarea accesului la infrastructura/ 
mijloacele indicate de autoritatea contractantă, 
pe care aceasta le consideră strict necesare 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
Contractului

Dotarea tehnică – Existența utilajului care asigură 
controlul calității culorilor şi uniformitatea lor 
pentru tot tirajul.
Se va completa Formularul F 3.3

Da

9
Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului Da

10 Certificat de atribuire a contului bancar - 
eliberat de Banca deținătoare de Cont

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului Da

11
Certificat de efectuare sistemică a plății 
impozitelor, contribuțiilor - eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si 
stampilei participantului Da

12 Raport Financiar pentru anul 2016 Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si 
ștampilei participantului Da

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă 
și 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

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:  ravineala@mail.ru

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. 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 și ștampilat, 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:  29.12.2017

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii 
negociate: _______________________________________________________

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

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile

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

26. Garanția pentru ofertă:
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 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1% în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa Î.S. Editura de Imprimate „STATISTICA”, cu nota „Garanția 
pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

a) Beneficiarul plăţii: Î.S. Editura de Imprimate „STATISTICA”

b) Denumirea Băncii: BCA „moldovaAgroindbank”filiala mihai Eminescu, Chișinău

c) Codul fiscal: 1002600033003

d) IBAN: mD41AG000000225174801132

e) Cod TVA: 0200127

f ) Contul bancar: AGRNmD2Х864

27. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din 
preţul contractului adjudecat]:  5%.

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

29. Denumirea și 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

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OmC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  2 000 000 lei


