ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 17/03440 din 06.10.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Cerere a ofertelor de preţuri
materiale pentru acțiuni protocolare
22000000-0

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.: 80 din 06.10.2017.
În scopul achiziţionării "materiale pentru acțiuni protocolare"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

1.1

materiale pentru acțiuni protocolare
22000000-0 Pix

Bucată

1.2

22000000-0 Mape A4

Bucată

1.3

22150000-6 Broșură ”Istoria clădirii Parlamentului RM”
(ENG)

Bucată

1.4

22150000-6 Ghid ”Parlamentul RM” (RO)

Bucată

1.5

39561133-3 Insigne

Bucată

1.6

30234500-3 USB card

Bucată

1.7

19200000-8 Torbă

Bucată

1.8

22140000-3 Pliant A3

Bucată

1.9

22459100-3 Sticker polimeric (logotop)

Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

850.00 Pix cu imprimarea bronz
„Parlamentul Republicii
Moldova”,cu bilă, mecanism de
acționare prin apăsare, corp din
plastic alb cu clip plastic. L100.00 Mape A4, copertă albă 300gr/m²,
carton gloss, cu logoul
”Parlamentul Republicii Moldova”
cu buzunar pe coperta interior,
grosimea 5 mm
200.00 Broșură ”Istoria clădirii
Parlamentului RM” (ENG). Format
B5 (165x240mm). Volum 24 pag.
Hârtie reciclată, 4+4 culori, coperta
color, hârtie carton 230gr/m².
Laminare matt 1+0. Broșare cu
capse.
200.00 Ghid ”Parlamentul RM” (RO).
Format B5 (165x240mm). Volum
24 pag. Hârtie reciclată, 4+4 culori,
coperta color,hârtie carton
230gr/m². Laminare matt 1+0.
Broșare cu capse.
400.00 Insignă 15x24 mm (trapez cu
colțuri rotunjite) bază peliculă albă,
lentilă polimerică, tipar color a
logou-lui „Parlamentul Republicii
Moldova” în culorile corporative,
cui cu fluturaș de fixare
100.00 USB card, 16 GB, 50x82 mm cu
tipar logo PRM
300.00 Torbă, 38x41 cm, gri impermeabil,
toarte lungi 36 (72) cm din aceeași
stofă, închidere cu lipici textil,
imprimare a logo-lui „Parlamentul
Republicii Moldova”- 1 parte, a
doua parte culoare albă, 27x10 cm
700.00 Pliant A3 patrufold. Hârtie cretată
mată densitate 250 gmp, tipar color
f-v, laminare mat față-verso,
biguire, falțare.
400.00 Sticker polimeric (logotop) 15x24
mm, peliculă autocolantă metalizată
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

1.9

22459100-3 Sticker polimeric (logotop)

1.10

22462000-6 X Banner Stand

Bucată

1.11

30195913-5 Flipchart

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
400.00 argintie, tipar logo-ul „Parlamentul
Republicii Moldova” conform ghid,
colțuri rotunjite, lentilă polimerică
3.00 X Banner Stand, 2x1 m, pânză
polistirol netransparent 440 gmp,
tipar solvent color față (imaginefoto a clădirii Parlamentului RM +
logo-ul), inele în colțuri, casetă de
aluminiu cu mecanism de tractare,
husă cu indicator.
1.00 Flipchart 70х100 cm rigid
magnetic. Constructie din aluminiu
de culoare gri cu suport pentru
fixarea blocului de hîrtie. Înălţimea
să poată regula până la 190 cm. În
set un raft special pentru accesorii.

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
timp de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1

2
3

4

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Certificat de înregistrare a întreprinderii sau Decizia de copie - emis de Camera Înregistrării de Stat,
înregistrare
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Oferta
confirmata prin aplicarea stampilei si semnăturii
participantului
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul
Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului
Ultimul raport financiar
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Obligativitatea
Da

Da
Da

Da

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: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
820-205 820-201 820Tel.:
, Fax:
000000000
, E-mail: valentina.ursu@parlament.md
196 820221
Numele şi funcţia persoanei responsabile: URSU VALENTINA, consultant principal în Serviciul achiziții publice
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:
16.10.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
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

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
16.10.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu
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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:

KLIPII IGOR

