
selecta):
1) pentru un singur lot;
2) pentru mai multe loturi;
3) pentru toate lotul'ile;
4) alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: nu se aplica.
5) termenele si conditiile de livrare/prestare/executare solicitati: Ia solicifarea autoritatii

contractante, 1a adresa mun. Chisinall, sfr. Piata Garii 3, in termen de 5 zile din data
semnarii comenzilor.
o CheItuielile de transport a fi incluse in suma ofertei.

6) termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.
10. Prestarea serviciului este rezervata unei anumite profesii in temeiul unor acte cu putere de lege

sau al unor actc administrative (dupa caz): fin I'll' aplidl.

cazul in care contractul este impartit in loturi, un operator economic poate depune oferta (se va

30192000-1
Aceesorii de birou
Lotul2 Conform anexei2. 30192000-1 Articole din hartie Bucata nnr.l Conform anexei nnr.l 17.333,33

3. 30141200-1 Lotul3 Bucata Conform anexei Conform anexei nnr.l 18.166,67Calculator accesorii nnr.l

4. 30192000-1 Lotul4 Mape Bucata Conform anexei Conform anexei nnr.l 77.770,83nnr.l

5. 30192000-1 Lotul 5 Organizare Bucata Conform anexei Conform anexei nnr.I 4125,00nnr.l

6. 39254120-4 Lotul 6 Ceas de perete Bucata Conform anexei Conform anexei nnr.l 2016,67nnr.l

Procedura de achizitie este aplicata sub incidenta actului normative
Hotararea de Guvern Nr, 351 din 10-06-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind

achizitionarea bunurilor, lucrarilor ~iserviciilor la mtreprinderea de stat.
1. Denumirea intreprinderii: Intreprinderea de Stat "Po~ta Moldovei"
2. IDNO: 1002600023242
3. Adresa: MD - 2012, mun. Chisiuau, bd, Stefan eel Mare si Sfant 134
4. Numarul de telefonlfax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290
5. Adresa de e-mail si pagina web oficiala a intreprinderii: cancelaria@posta.md, www.posta.md,
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficiala de la care se va putea obtine accesul Ia documentatia de

atribuire: www.posta.md, www.app.gov.md, https:llmtender.gov.md
7. Obiectul principal de activitate al intreprinderii: intreprindere de Stat din domeniul

comunicatiilor postale, la autogestiune.
8. Cumparatorul invite operatorii economici interesati care Ii pot satisface necesitatile sa participe la
nrocedura de urmatoarelor bunuri /servicii/lucrari:

INVITATIA DE PARTICIP ARE Nr. (f:
privind achizltlonarea de rechizite de birou
prin procedura - Cererea ofertelor de pret
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13. Termenul-limita de depunere/deschidere a ofertelor:
pana la: lora exactii] conform SIA "RSAP".
pe: [data] conform SIA "RSAP".

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de
participare VOl' fi depuse electronic prin intermediul SIA "RSAP".

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
16. Locul deschiderii ofertelor: SIA "RSAP" - Ofertele intarziate vor fi respinse.
17.Tehnici ~iinstrumente specifice de atribuire (daci este cazul specificati daca se va utiliza acordul

cadru, sistemul dinamic de achizitie sau licitatia electronica): Licitatia electronicii va fl In 3

II.

Mostre10.

Declaratia privind
neincadrarea in situatiile

prevazute la art.I6 alin.(2) lit.
a) din Legea nr. 246/2017 eu
privire la intreprinderea de stat
si intreprinderea municipala,

9.

Declaratie privind experienta
similara8.

Declaratie privind termenul de
plata7.

Declaratie privind termenul de
livrare a bunurilor6.

Certificat de atribuire al TVA5.

Dovada inregistrarii persoanei
juridice, tn conformitate eu

prevederile Jegale
4.

Specificatia de pre!3.

Conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indicati dupa caz): nu se apliea.
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: eel mai mic pre!, eu eorespunderea

eerintelor rata de ofertant si eorespunderea tuturor eerintelor tehnice.
Criteriu de atribuire suplimentar, in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt echivalente: eel mai

mare term en de plata propus.
12. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum si

ponderile lor: nu se aplica

Obligatoriu (la
solicitare).

Obligatoriu

ObJigatoriu

ObJigatoriu

Obligatoriu

Dupa caz

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

In decursul a 30 zile calendaristice, dupa receptionarea bunurilor
Iivrate.

Mostre eu titlu gratuit pentru toate produsele solieitate avand
earaeteristieile enumerate 'in invitatie, Mostrele vor fi prezentate 'ill
decurs de 2 zile lucratoare din data solicitarii. Operatorii
economici care nu vor prezenta mostrele solicitate vor fi
descalificati.

original - confinnat prin semnatura electronica si/sau semnata ~i
stampilata de catre ofertant.

original - confirrnata prin semnatura electronica si/sau semnata si
stampilata de catre ofertant, cornpletata In eonformitate eu
Formularul F 3.9. pe perioada ultimilor 2 ani (2020-2021).

original - confirrnata prin semnatura electronica si/sau semnata si
stampilata de catre ofertant.

original - confirmata prin sernnatura electronics si/sau sernnata ~i
stampilata de catre ofertant,

copie - confirmata prin semnatura electronics si/sau sernnata ~i
stampilata de catre ofertant.

Extras din Registrul de stat al persoanelor juri dice confirmat prin
sernnatura electronica si/sau semnata ~i stampilata de catre
ofertant.

completata integral conform F 4.2, confirmata prin sernnatura
electronica si/sau semnata ~istampilata de catre ofertant.

completata integral conform F 4.1, confirmata prin semnatura
electronics si/sau semnata si stampilata de catre ofertant.

Specificatia tehnica2.

Obligatoriu
original - formularului F 3.1, completat integral, confirrnata prin
semnatura electronica si/sau semnata ~i stampilata de catre
ofertant.

Oferta

Conditii de achitare

l.

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora ~i a criteriilor de selectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerintelor eventual
impuse:
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Conducatorul grupului de lucru:
VioletaCOJOCARU

runde, cu durata (conform Instructiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 1% din valoarea
estimativd lafiecare lot, conform mentiunilor in SIA RSAP.

18. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Ofertantii sau reprezentantii acestora
au dreptul sa participe la desehiderea ofertelor, eu exeeptia eazului dind ofertele au fost
depuse prin SIA "RSAP".

19. Limba sau limbile In care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
20. In cazul achizitiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunturilor viitoare: nu se

aplica.
21. Data publicarii anuntului de intentie sau, dupa caz, precizarea ca nu a fost publicat un astfel de

anunt: no se aplica.
22. Alte inforrnatii relevante:



Anexa nr.1 

SPECIFICAŢIA 

tehnică privind 

rechizitele de birou pentru necesitățile 

Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei” 

Denumire lot Denumire articole 
Unitate de 

măsură 
Cantitate 

Sumă lei, 

fără TVA 

Lotul 1 

Accesorii de 

birou 

Adeziv creion PVA 36g Bucată 11000,00 

297254,17 

Adeziv PVA  60ml Bucată 100,00 

Agrafe 25mm (100 buc/cutie) nichelate Bucată 2000,00 

Agrafe 50mm(100buc/cutie) nichelate Bucată 1000,00 

Ascuțitoare cu container Bucată 150,00 

Banda adeziva transparenta 45*90 (40 mik) Bucată 800,00 

Baretă cu magnet, pentru tabla Bucată 4,00 

Capsator 24/6 (20 foi) Bucată 800,00 

Capse 10 ((cutie 1000 buc) otel Cutie 100,00 

Capse 24/6 (cutie 1000 buc) cupru Cutie 1000,00 

Capse 24/6 (cutie 1000 buc) otel Cutie 10000,00 

Clips (binder) 19mm Bucată 50,00 

Clips (binder) 32mm Bucată 50,00 

Clips (binder) 51mm Bucată 100,00 

Corector pix 7ml Bucată 1000,00 

Cos de birou, plastic (14-16L) Bucată 400,00 

Creion simplu fără radiera Bucată 5000,00 

Cuter 18mm Bucată 845,00 

Decapsator Bucată 300,00 

Elastice bani 50g Pachet 2000,00 

Foarfece 16cm Bucată 300,00 

Index adeziv color plastic 12x44mm/5x25- 100 foi Set 300,00 

Marker evidentiator diverse culori Bucată 100,00 

Marker negru permanent (1,5mm) Bucată 2900,00 

Marker whiteboard diverse culori Bucată 30,00 

Perforator (minim 20 foi) Bucată 50,00 

Pix albastru cu suport (pe ulei) Bucată 1500,00 

Pix albastru gel Bucată 500,00 

Pix albastru pe ulei Bucată 18000,00 

Pix albastru roller pe ulei 0,5mm Bucată 100,00 

Pix negru pe ulei Bucată 100,00 

Pix roșu pe ulei Bucată 800,00 

Pix verde pe ulei Bucată 300,00 

Radiera dubla, culoare alb-gri Bucată 1000,00 

Rezerva pix albastru gel  (compatibil pix gel) Bucată 100,00 

Rezerva pix albastru ulei (compatibil pix ulei) Bucată 8000,00 

Rezerva pix roșu ulei (compatibil pix ulei) Bucată 400,00 

Rezerva pix verde ulei (compatibil pix ulei) Bucată 85,00 

Rigla plastic 30cm Bucată 600,00 

Umezitor buretiera Bucată 1000,00 

Lotul 2 

Articole din 

hârtie 

Agenda A5 nedatata Bucată 60,00 

17333,33 
Bloc din hârtie pentru notițe 90*90*90mm 1000foi Bloc 100,00 

Hârtie indigo (100 buc/pachet) Pachet 300,00 

Notițe adezive 75*75 100 foi Bloc 200,00 

Registru 96 foi Bucată 60,00 

Lotul 3 

Calculator si 

accesorii 

Baterii AA 4 buc, set Set 50,00 

18166,67 
Baterii AAA 4 buc, set Set 30,00 

Calculator mare de masă 12 digit, Sursă de alimentare: 

dublă, solară și baterie; Comutatoare de rotunjire și 

zecimale. 

Bucată 100,00 

Lotul 4 Mape 

Biblioraft 50mm, negru sau albastru Bucată 200,00 

77770,83 
Biblioraft 75mm negru sau albastru Bucată 250,00 

Clipboard A4 diverse culori Bucată 15,00 

Folii de protecție A4 40 microni (100 buc/pachet) Pachet 700,00 

Mapa carton A4 cu șină 260g Bucată 9000,00 



Mapa carton A4 cu șiret 260g Bucată 3500,00 

Mapa plastic A4 cu elastic, diverse culori Bucată 50,00 

Mapa plastic A4 cu șină si fata transparenta, div culori Bucată 2500,00 

Mapa plastic A4 pe colt, diverse culori Bucată 200,00 

Lotul 5 

Organizare 

Suport documente metal, orizontal, 3 nivele Bucată 5,00 

4125,00 
Suport documente metal, vertical Bucată 15,00 

Suport pentru documente plastic, orizontal Bucată 20,00 

Suport pentru documente plastic, vertical Bucată 15,00 

Suport pentru pixuri, rotund, metalic Bucată 50,00 

Lotul 6 

Ceas de perete 
Ceas de perete, rotund, pentru birou Ø 25-30cm Bucată 22,00 2016,67 

Total 90306,00 416666,67 

 


