INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Cerere a ofertelor de preţuri
rechizite de birou
39263000-3
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 12 din 17.02.2015.
În scopul achiziţionării "rechizite de birou"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2015
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

Accesorii de birou
39263000-3 Bibliorafturi

Bucată

1.2
1.3
1.4

30197320-5 Capsator
22852000-7 Dosar
30197630-1 Hîrtie

Bucată
Bucată
Bucată

1.5

22819000-4 agenda

Bucată

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

30197220-4
44424200-0
30197110-0
30197110-0
24910000-6
30197220-4
30197220-4
30192920-6
30192130-1
30197321-2
30191400-8

Bucată
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată

1.17

22852000-7 dosar

Bucată

1.18
1.19

22852000-7 dosar
22852000-7 dosar

Bucată
Bucată

1.20

39241200-5 foarfece

Bucată

1.21
1.22

30197620-8 hirtie notițe
30199600-6 indecși adezivi

Bucată
Bucată

1.23
1.24
1.25

39263000-3 marker
30234600-4 memorie flash
30197330-8 perforator

Bucată
Bucată
Bucată

agrafe de birou
bandă adezivă
capse
capse
clei
clipsuri
clipsuri
corector
creioane
decapsator
dispozitiv de distrugere a documentelor

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

100.00 50 bibliorafturi cu latimea cotorului
80 mm
50 bibliorafrturi cu latimea
cotorului 50mm
culori: roșu, negru, albastru
60.00 24/6, culoarea neagra
250.00 din carton cu legătură
550.00 o bucată=500 foi A4;
densitatea - 80gr/m2;
culoarea - albă.
100.00 A5/68 ;
datată;
coperta: imitație piele;
culoarea: neagră;
l.romană.
120.00 25 mm/100; o bucată=1000 capse
60.00 12x10 cm, transparentă.
85.00 nr. 10; o bucată=1000 capse
100.00 24/6; o bucată=o cutie.
75.00 uscat, 8 gr.
180.00 41mm/12
180.00 51mm/12
65.00 20 ml
150.00 simple
55.00
12.00 Numărul de coli distruse
(A4/70g/m) - 19;
Nivelul de confidențialitate - S3;
Coș de gunoi, volumul - nu mai
puțin de 25 litri.
150.00 plastic cu elastic;
culoare: negru,albastru.
150.00 din caron cu șină
300.00 cu șină;
plastic.
60.00 16,5 cm - lungimea foarfecei;
mîner simetric;
material - inox.
95.00 notițe 90x90x45; o bucată =500 file
100.00 plastic;
5x25.
100.00 culoarea -verde deschis
60.00 8 Gb
35.00 găurește 70 foi;
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Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată

Nr. d/o

Cod CPV

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

30197330-8
39263000-3
39263000-3
30192100-2
22810000-1

1.30

30192130-1 stilou

Bucată

1.31
1.32

30199780-1 suport
30199780-1 suport pentru hîrtie

Bucată
Bucată

perforator
pix
pix
radieră
registru documentelor

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
35.00 material - metal.
200.00 culoarea albastră cu cerneală
150.00 culoarea neagră cu cerneală
85.00
100.00 cotor de carton
50 buc de intrare;
50 buc de ieșire.
A4/96
2.00 pe suport (pentru semnarea
documentelor oficiale)
100.00 cub de metal pentru notițe de hîrtie
50.00 format din trei suporturi orizontale
din plasă metalică.

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului, în decurs de 5 zile la comanda autorității contractante.
Nu se aplică
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1
2
3

Denumirea documentului/cerinței
Copia extrasului din Registrul persoanelor juridice
Copia certificatului privind atribuirea contului bancar
Copia certificatului privind existența sau lipsa
restanțelor față de bugetul public

Cerințe suplimentare față de document
Activitate de întreprinzător înregistrată
Existența contului bancar
Lipsa restanțelor față de bugetul pblic

Obligativitatea
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: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162
Tel.:
022211553
, Fax:
022210204
, E-mail: adm_maia@maia.gov.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cerba Ina, Consultant superior
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:
27.02.2015 10:00
pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162, bir. 407
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:

10

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:
27.02.2015 10:00
pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162, bir. 317
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu
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:

Gaberi Gheorghe

