FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta
prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de
mai
jos
vor
prevala
asupra
prevederilor
din
IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr.
Rubrica
1.1. Autoritatea
contractantă/Organizatorul
procedurii:
1.2. Obiectul achiziţiei:
1.3. Numărul procedurii:
1.4. Tipul obiectului de achiziţie:
1.5. Codul CPV:
1.6. Numărul şi data Buletinului
Achiziţiilor Publice:
1.7. Sursa alocaţiilor
bugetare/banilor publici:
1.8. Administratorul alocaţiilor
bugetare:
1.9. Plăţi/mijloace financiare din
partea partenerului de
dezvoltare:
1.10. Denumirea cumpărătorului:
1.11. Destinatarul:
1.12. Limba de comunicare:
1.13. Pentru clarificarea
documentelor de atribuire,
adresa autorităţii contractante
este:

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII
MOLDOVA
Materiale pentru acțiuni protocolare
18/01180
Licitaţie publică
22000000-0
25 din 30.03.2018
Ministerul Finanțelor
Secretariatul Parlamentului RM
Nu se utilizează

Secretariatul Parlamentului RM
Secretariatul Parlamentului RM
De stat
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, 105, bir.111
Tel: 820-205 820-201 820-196 820221
Fax: 000000000
E-mail: ala.macari@parlament.md
Persoana de contact: URSU VALENTINA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:
Nr. d/o Cod CPV
1
1.1

1.2

Denumire Bunuri solicitate

Materiale pentru acțiuni
protocolare
22000000- Compliment card
0

22000000- Compliment card
0

Unitatea
de
Cantitatea
măsură

Bucată

200.00

Bucată

220.00

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă

Hîrtie texturată 220 gr/m²,
culoare bej, cu dimensiunile
105x147mm. Pe perimetru
chenar (1mm) aurit. Mesaj,
numele prenumele, tel., e-mail aurit. (modelul se prezintă)
Hîrtie texturată 220 gr/m²,
culoare bej, cu dimensiunile
80x130mm. Imprimare (aurit) cu
timbru sec a Stemei. Numele
prenumele, funcția aurit.
(modelul se prezintă)

1.3

22000000- Plic
0

Bucată

200.00

1.4

22000000- Plic
0
22000000- Plic
0
22000000- Cărți de vizită
0

Bucată

220.00

Bucată

550.00

Bucată

300.00

1.7

22000000- Cărți de vizită
0

Bucată

250.00

1.8

22000000- Ecusoane cu ac și clamă
0
22000000- Ecusoane cu șnur
0

Bucată

7000.00

Bucată

3000.00

1.10 22000000- Stegulețe Uniunea Europeană
0

Bucată

2500.00

1.11 22000000- Stegulețe Republica Moldova
0

Bucată

2500.00

1.12 22000000- Pix (Schneider)
0

Bucată

1850.00

1.13 22000000- Pix
0

Bucată

1000.00

1.14 22000000- Carnet
0

Bucată

3000.00

1.15 22000000- Mapă cu logo
0

Bucată

3000.00

1.16 22000000- Bristoluri
0

Bucată

40.00

1.5
1.6

1.9

Hîtrie texturată 120 gr/m²,
113x160mm. Partea verso,
imprimare cu timbru sec a
Stemei RM
Hîtrie texturată 120 gr/m²,
90x140mm
Hîtrie texturată 120 gr/m², 60x95
mm.
Hîrtie metalizată (bej, aurită)
320gr/m² cu dimensiunile
50x90mm, imprimare cu timbru
sec a Stemei de Stat (16x20mm)
aur și inscripția (RO, ENG, RU)
Președintele Parlamentului RM
Hîrtie texturată albă 250 gr/m² cu
dimensiunile 55x90mm, Stema
color, imprimare pe ambele părți
a textului dat.
confecționat din plastic, mărimea
5,5x9 cm
Plastic dur, format 80x120 mm,
orientare verticală, șiret gri închis
patern, lungimea-800mm,
lățimea-15mm, cu posibilitatea
de a introduce etichetă, carabină
metal (conform designului)
UE, confecționat din hârtie matt
180 gr./m2(200X120mm) pe
suport plastic cu vîrf 05mm,
lungimea 355 mm.
confecționat din hârtie matt, 180
gr/m2 (225X100mm) pe suport
plastic cu vîrf 05 mm, lungimea
355mm.
Pix cu bilă, mecanism de
acționare prin apăsare, corp din
plastic alb, clip metalic. L130mm,Ø-9 mm, imprimarea gri
închis pe pix „Parlamentul
Republicii Moldova”, (conform
designului).
pix cu bilă mecanic de acționare
prin apăsare, corp din carton,
biodegradabil, (conform
designului).
Carnet:110x155mm, coperta
300gr/m², albă, glos. Pe coperta 1
imprimare cu timbru sec a logoului „Parlamentul Republici
Moldova” gri închis, 20 foi cu
perforare,115 gr/m², hîrtie matt.
Mapă A4, copertă carton alb,
glos 350 gr/m2, cu buzunar în
interior, grosimea 5 mm.
imprimare gri închis a logo-ului
PRM, (conform designului)
Suport informație , funcțional,
fabricat din plastic /ARGO
527/200x80

1.17 39561133- Insigne cu ac
3

Bucată

1.18 19200000- Pungă-torbă
8

Bucată

1.19 22462000- Banere
6

Bucată

1.20 22462000- Banere
6

Bucată

1.21 22462000- Banere
6

Bucată

1.22 22000000- Imprimare poze
0

Bucată

1.23 22000000- Imprimare poze
0

Bucată

1.24 22000000- Imprimare color
0

Bucată

1.25 22000000- Imprimare poze
0

Bucată

1.26 22000000- Buletin informativ al
Bucată
0
Parlamentului pentru anul 2018 în
limba de stat

1.27 22000000- Buletin informativ al
Bucată
0
Parlamentului pentru anul 2018 în
limba engleză

1.28 22000000- Buletin informativ al
Bucată
0
Parlamentului pentru anul 2018 în
limba rusă

1.29 22000000- Hârtie cartonată
0

Bucată

3000.00 Confecționat din metal,
diametrul 2,5 cm (conform
designului)
3000.00 Torbă, din stofă de bumbac, bej,
dimensiunea 40X38 cm, torți
lungi de 70 cm., cu imprimare
logo PRM. (conform designului)
1.00
baner photowal 2,2x3 m, pânză
frontlit blockout netransparent
mat 440 gmp, tipar solvent color
mat față, inele pe perimetru la
fiecare 40 cm (conform
machetului electronic prezentat)
4.00
baner 0,80x1,80 m, pânză
polistirol netrasparent 440 gmp
tipar solvent imprimată color mat
față, 4 inele în colțuri (conform
machetului electronic prezentat)
5.00
baner 1,2x2 m, pânză polistirol
netrasparent 440 gmp tipar
solvent imprimată color mat față,
4 inele în colțuri (conform
machetului electronic prezentat)
1000.00 format A4, carton neted alb, 300
gr/m2, mat (conform machetului
electronic prezentat)
1000.00 format A5, carton neted alb, 300
gr/m2, mat (conform machetului
electronic prezentat)
1000.00 format 30x45 cm, carton neted
alb, 300 gr/m2, mat (conform
machetului electronic prezentat)
1000.00 format 7x10 cm, carton neted
alb, 300 gr/m2, mat (conform
machetului electronic prezentat)
600.00 BFormat A4(210x297), volum
120 pagini. -Bloc-hîrtie mat 130
gr/m², 4+4 culori, -Copertacretată matt 330 gr/m², 4+4
culori -Laminare-matt 1+0 Broșare cu termoclei (conform
designului)
200.00 -Format A4(210x297), volum
120 pagini. -Bloc-hîrtie mat 130
gr/m², 4+4 culori, -Copertacretată matt 330 gr/m², 4+4
culori -Laminare-matt 1+0 Broșare cu termoclei (conform
designului)
200.00 -Format A4(210x297), volum
120 pagini. -Bloc-hîrtie mat 130
gr/m², 4+4 culori, -Copertacretată matt 330 gr/m², 4+4
culori -Laminare-matt 1+0 Broșare cu termoclei (conform
designului)
1000.00 Foaie A4 albă, texturată
/250gr/m²

1.30 22000000- Hârtie A4
0

Bucată

5.00

1.31 22000000- Carton A3 (foi)
0
1.32 22000000- Pix (Schneider)
0

Bucată

9000.00

Bucată

150.00

1.33 22000000- Metodologia de evaluare ex-post
0
privind implementarea actelor
legislative

Bucată

200.00

1.34 22140000- Pliante A4 trifold
3

Bucată

2000.00

1.35 22140000- Pliante A4 trifold
3

Bucată

500.00

1.36 22140000- Pliante A4 trifold
3

Bucată

500.00

1.37 22140000- Pliante A4 trifold
3

Bucată

2000.00

1.38 22140000- Pliante A4 trifold
3

Bucată

1000.00

1.39 22140000- Pliante A4 trifold
3

Bucată

2000.00

1.40 22140000- Pliante A4 trifold
3

Bucată

500.00

IQ Selection Smooth, suprafata
netedă, are grad mare de alb.
Format: A4. Gramaj: 160gr/m2.
Top -250 coli. pentru
copiere/imprimare laser, tiparire
cu jet cerneala.
Carton hromerzaț 280gr/m²,
300x420mm,
Pix cu bilă, mecanism de
acționare prin apăsare, corp din
plastic alb, clip metalic. L130mm,Ø-9 mm, imprimarea
color pe pix conform designului.
Broșură: -Format A5 -Volum de
pagini - 48 -Hîrtie offset 80
gr/m², -Tipar bloc 1+1 -Coperta
tipar 4+0 -Laminare coperta 1+0
- Hîrtie coperta cretată 250 g/m2
-Designul -Machetare - Corectare
-Capsare
Viziteaza Parlamentul - limba de
stat hârtie cretată mată, densitate
150 gm/p, tipar color față-verso,
lac mat față-verso 1+1, falțare
(conform designului)
Viziteaza Parlamentul - limba
rusă hârtie cretată mată, densitate
150 gm/p, tipar color față-verso,
lac mat față-verso 1+1, falțare
(conform designului)
Viziteaza Parlamentul - limba
engleză, hârtie cretată mată,
densitate 150 gm/p, tipar color
față-verso, lac mat față-verso
1+1, falțare (conform designului)
De la inițiativă la lege - limba de
stat, hârtie cretată mată, densitate
150 gm/p, tipar color față-verso,
lac mat față-verso 1+1, falțare
(conform designului)
De la inițiativă la lege - limba
rusă, hârtie cretată mată,
densitate 150 gm/p, tipar color
față-verso, lac mat față-verso
1+1, falțare (conform designului)
Implică-te pentru un Parlament
mai bun - limba de stat, hârtie
cretată mată, densitate 150 gm/p,
tipar color față-verso, lac mat
față-verso 1+1, falțare (conform
designului)
Implică-te pentru un Parlament
mai bun - limba rusă, hârtie
cretată mată, densitate 150 gm/p,
tipar color față-verso, lac mat
față-verso 1+1, falțare (conform
designului)

1.41 22140000- Pliante A4 trifold
3

Bucată

1.42 22140000- Pliante A4 trifold
3

Bucată

1.43 22140000- Pliante A3 patrufold
3

Bucată

1.44 22140000- Pliante A3 patrufold
3

Bucată

1.45 22140000- Pliante A3 patrufold
3

Bucată

Implică-te pentru un Parlament
mai bun - limba engleză, hârtie
cretată mată, densitate 150 gm/p,
tipar color față-verso, lac mat
față-verso 1+1, falțare (conform
designului)
3000.00 Program de stagii - limba de stat,
hârtie cretată mată, densitate 150
gm/p, tipar color față-verso, lac
mat față-verso 1+1, falțare
(conform designului)
2000.00 limba de stat, hârtie cretată mată
densitate 250 gmp, tipar color fv, laminare mat față-verso,
biguire, falțare (conform
designului)
500.00 limba rusă, hârtie cretată mată
densitate 250 gmp, tipar color fv, laminare mat față-verso,
biguire, falțare (conform
designului)
500.00 limba engleză, hârtie cretată mată
densitate 250 gmp, tipar color fv, laminare mat față-verso,
biguire, falțare (conform
designului)
500.00

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
Denumirea documentului/cerinţelor
3.1 Dovada înregistrării persoanei juridice, în
conformitatecu prevederile legale din ţara în
care ofertantul este stabilit

3.2 Neimplicarea în practici frauduloase și de
corupere
3.3 Neîncadrarea în situațiile ce determină
excluderea de laprocedura de atribuire, ce vin
în aplicarea art. 18 dinLegea nr. 131 din
03.07.2015
3.4 Oferta
3.5 Informații generale despre ofertant
3.6 Raportul financiar
3.7 Extras din Registrul de Stat al persoanelor
juridice

3.8 Certificat de atribuire a contului bancar
3.9 Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor
3.10 Garanția pentru ofertă

Cerinţe suplimentare
Obl.
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ DA
- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei ofertantului, Operatorul economic
nerezident va prezenta documente din ţara de
origine care dovedesc forma de
înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional
Declarație pe proprie răspundere conform
DA
Formularului 3.4
Declarație pe proprie răspundere conform
DA
Formularului 3.5

Original, conform Formularului 3.1
Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului 3.3
Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului
copie - emis de Camera Înregistrării de Stat
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale),
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului
copie – eliberat de banca deţinătoare de cont
copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)
eliberata de banca sau transfer la contul
Secretariatului Parlamentului

DA
DA
DA
DA

DA
DA

DA

3.11 Specificații tehnice (F4.1)

confirmata prin aplicarea stampilei si semnăturii
participantului
confirmata prin aplicarea stampilei si semnăturii
participantului

3.12 Specificații de preț (F4.2)

DA
DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative:
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în
valoare de:
4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms
şi termenii comerciali
acceptaţi vor fi:
4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:
4.7 Metoda şi condiţiile de plată
vor fi:
4.8 Perioada valabilităţii ofertei
va fi de:
4.9 Ofertele în valută străină:

Nu vor fi
2.00% din valoarea ofertei fără TVA.
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2011

pe parcursul anului 2018, la solicitarea Secretariatului
Parlamentului RM
timp de 30 zile de la livrarea mărfii și prezentarea facturii fiscale
30 zile
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine
următoarea informaţie
suplimentară:

Licitaţie publică nr. 18/01180
Pentru achiziţionarea de: Materiale pentru acțiuni protocolare
Autoritatea contractantă: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI
REPUBLICII MOLDOVA
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
A nu se deschide înainte de: 24.04.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor,
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
adresa autorităţii
Sfînt, 105, bir.111
contractante/organizatorului Tel: 820-205 820-201 820-196 820221
procedurii este:
Fax: 000000000
E-mail: ala.macari@parlament.md
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 24.04.2018 10:00
5.3 Deschiderea ofertelor va avea Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
loc la următoare adresă:
Sfînt, 105, bir.111
Tel: 820-205 820-201 820-196 820221
Data, Ora: 24.04.2018 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 Preţurile ofertelor depuse în
diferite valute vor fi
convertite în:
Sursa ratei de schimb în
scopul convertirii:
Data pentru rata de schimb
aplicabilă va fi:
6.2 Modalitatea de efectuare a
evaluării:
6.3 Factorii de evaluarea vor fi
următorii:

Leu MD

BNM
24.04.2018
pe poziție
Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat Cel mai mic preţ
pentru adjudecarea
contractului va fi:
7.2 Suma Garanţiei de bună
5.00%
execuţie (se stabileşte
procentual din preţul
contractului adjudecat)):
7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:
7.5 Numărul maxim de zile
10 zile
pentru semnarea şi
prezentarea contractului către
autoritatea contractantă:
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului
Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru
pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:
KLIPII IGOR ________________________________

