
(indicati da sau nu)

9. in cazul in care contraetul este impartit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): nu este cazul
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi

orertant. __

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite,
(indicati se admite sau nu se admite)

11. Termenii ~i eonditiile de livrare/prestare/executare solicitati: la solicitarea autoritatii
contractante, la depozit - adresa mun. Chisinau, str, Aeroportului 78, in decursul a 30
(treizeci) zile lueratoare, din data semnarii comenzilor.
• Cheltuielile de transport VOl' fi suportatc de ofertant.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

13. Contract de achizitie rezervat atelierelor protejate sau ca acesta poate fi executat numai in
cadrul unor programe de angajare protejata (dupa caz): nu

Denumirea Valoarea estimata
Nr. Cod CPV bunurilorlserviciilor/lucrli Unitate de Cantitate Specificarea tehnica (se va indica
dlo rllor solicitate masura pentru fiecare lot

in parte)

1. 30199230-1 Plicuri Bucata 3023500 Conform anexei 1.041.666,67nr.1

Valoarea estimativa totala, MDL fara TVA 1.041.666,67

3. Adresa: Municipiul Chisinau, bd, Stefan eel Mare ~iSffint, 134
4. Numarul de telefon/fax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290

5. Adresa de e-mail ~ideinternetaentitatiicontractante:cancelaria@posta.md.
www.posta.md,

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obtine accesul la documentatia de
atrlbuire: documenuuia de atribuire este anexata In cadrul procedurii In SIA RSAP,
www.posta.md, www.app.gov.md;

7. Tlpul entitatii contractante si obiectul principal de activitate (daca este cazul, mentiunea ca
contractanta este 0 autoritate centrala de achizitie sau ca achizitia implicit 0 alta forma de
achizitie comuns):
" Activitatile sectoriale In domeniul servlciilor postale 0

Intreprindere de stat la autogestiune, servicii postale si financiare

8. Cumparatorul invita operatorii economici interesati, care Ii pot satisface necesitatile, sa
participe Ia procedura de achizitie privind livrarea/prestarea/executarea urmatoarelor
bunuri /servicll/Iucrari.

2. IDNO: 1002600023242

ANUNT DE PARTICIPARE nr. a
privlnd achizitionarea - Plicuri

(se indica obiectul achizitiei)
prin procedura de achizitie - Licitatie deschisa

(tipul procedurii de achizitie)

Procedura de achizitie este aplicata sub incidenta actului normativ:
Legea privind achizitiile in sectoarele energeticii, apei, transporturilor ~iserviciilor postale 74/2020
1. Denumirea entitatil centractante: Ls, "Posta Moldovei", ,
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16. Motivul recurgerii Ia procedura accelerate (in cazul licitatiei deschise, restranse ~ial
procedurii negociate), dupa caz;__ _

17. Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire (daca este cazul specificati dad se va utiliza
acordul-cadru, sistemuI dinamic de achizitie sau licitatia electronica): Licitatia eleetronieli
va fi fn3 runde. eu durata (conform Instructilillii SIA RSAP). paslil minim mnd 1%din
va/oarea estimativli. cOl1formmelltiunilor III SIA RSAP. Pas minim 10416.67 lei (lira TVA.

18. Conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indicati dupa caz):

al (ale) cerintelor eventual impuse; se mentioneaza informatiile solicitate documentatie):
Nr. Descrierea criterlului/cerintei Mod de demonstrare a indepIinirii Nivelul miniml
dlo criterlului/cerintek Obligativitatea

original - formularul ofertei (Anexa nr.2 la prezentul
1. Oferta anunt), completat integral, confirmat prin semnatura Obligatoriu

electronica de catre ofertant,
completat integral conform Anexei nr.22 la ord. MF

2. Specificatia tehnica nr. 115 din 15.09.2021, confirmata prin semnatura Obligatoriu
electronica de catre ofertant.
completat integral conform Anexei nr.23 la ord. MF nr.

3. Specificatia de pre! 115 din 15.09.2021, confirrnata prin semnatura Obligatoriu
electronica de catre ofertant.

4. Dovada lnregistrarll persoaneijuridice, in extras din Registrul de stat al persoanelor juridice -
Obligatoriuconformitate eu prevederile legale confirm at prin semnatura electronica de catre ofertant.

5. Certificat de atribuire a contului ban car copie - eliberat de banca detinatoare de c~nt, confirmat Obligatoriuprin semnatura electronica de catre ofertant.

6. Certificat de atribuire al TVA copie - confirmat prin semnatura electronics de catre Dupa cazofertant.

7. Declaratie privind termenul de livrare a original - confirmata prin semnatura electronica de Obligatoriubunurilor catre ofertant.

8. Declaratie privind termenul de plata original - confirmata prin sernnatura electronica de Obligatoriucatre ofertant.
completat integral conform Anexei nr.8 la ord. MF nr.

9. Declaratie privind valabilitatea ofertei 115 din 15.09.2021 confirmata prin semnatura Obligatoriu
electronica de catre ofertant.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile Original - conflrmata prin semnatura electronica de
10. prevazute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea catre ofertant, (formularul se anexeaza la prezentul Obligatoriu

nr. 246/2017 cu privire la Intreprinderea de Anunt),
stat si intreprinderea municipala,

a). Oferta va fi lnso!ita de 0 Garantie pentru oferta
(emisa de 0 banca comerciala) conform anexei nr.9
conf. ord. MF nr. 115 din 15.09.2021.
b). Garantia pentru oferta prin transfer la contul
autoritatii contractante conform urmatoarelor date

11. Garantia pentru oferta: cuantum 1%. bancare: ObligatoriuIntreprinderea de Stat "Posta Moldovei"
c/f: 1002600023242
Cod bancar MOLDMD2X334
IBAN: MD36MLOOOOOOOO0225183434
Cod TVA: 0200523
BeMoldindconbank SA sue. Stefan eel Mare.

12. Nota
Achitarea va fi efectuata in termen de 30 de zile din
data receptionarii bunurilor. -

(se mentioneaza respectivele acte cu putere de lege ~i acte administrative)

15. Scurta deseriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora si a criteriilor de selectie; nivelul minim (nivelurile minime)

14. Prestarea serviciului este rezervata unei anumite profesii in temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (dupa caz): nu
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(se specifics da sau nu)

35. Contractul intra sub incidenta Acordului privind achizitiile guvernamentale al Organizatiei
Mondiale a Comertului (numai in cazul anunturilor transmise spre publicare in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene): nu intra sub incidenta Acordului privind achizitiile
guvernamentale al Organizatiei Mondiale a Comertului, dar anuntul este transmis spre
publicare in Jurnalul Oficial at Uniunii Europene,

. n ea ru proce urn e ac IZI re pu rca sec orra a se va u I iza accep a:
Denumirea mstrumentulul electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de participare da
sistemul de comenzi electronice da
facturarea electronica da
platile electronice da

ttT /bl' ~/ t . l~hi itid "dd I34 i

22. Termenul Iimita de depunere/deschidere a ofertelor:

pana Ia: [ora exactii] conform SIA "RSAP".

pe: [data] conform SIA "RSAP".

23. Adresa Ia care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vorfi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile,

25. Locul deschlderii ofertelor: SIA "RSAP". Ofertele intiirziate vorfi respinse.
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

26. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertantii sau reprezentatuii acestora au dreptul sii participe Ladeschiderea oferteLor,cu
exceptia cazului ciind ofertele all fost depuse prin SIA "RSAP".

27. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
stat.

28. Respectivul contract se refers la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu. (se specifica denumirea proiectului si/sau programului)

29. Denumirea ~iad resa organismului competent de solutionare a contestatiilor:
Agentia Nation aliipentru Solution area Contestatiilor
Adresa: mun. Chisiniiu, bd. Stefan eelMare si Sjant nl'.124 (etA), MD 2001,'
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) ~i referinta (referintele) publlcarilor anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se refers anuntul respective (daca este
cazul): nu este cazul,

31. in cazul achizitiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunturilor viitoare:
nu este cazul,

32. Data publicarii anuntului de intentie sau, dupa caz, precizarea dnu a fost publicat un astfel
de anunt: 31.12.2021.

33. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare: conform SIA "RSAP" /
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

. p~~J~ie~~f
. , ". .~.,' .... ,. .

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret.

20. Criteriu de atribuire suplimentar, in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt
echivalente: cel mai mare term en de plata propus.

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punet de vedere economic, precum
i onderile lor: nu se a lid.
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38. Alte informatii relevante: _

~6:--t-OdulNUTS aTIoculqI"iirliicipal df;"executare "it~lucrarilor,in cazilriueririiQ.t, 'uri co:dlil,
NUTS all()£nlui pdncip}\J d,efurnizare sa;u_~t~,Rr~~!~E!hj!!.£~~,ql,~,~J!,u.rp.gr.~iS;!!'Yj~!~to.!,~§:
i!1(i~fi#..p:~!!!!?:!,qql~f~U{£f:.t;ptottC!leji .:::.:.M;:;;:D;:;..:1:;.;:1=5



Anexa nr.1  

 

 

SPECIFICAŢIA 

tehnică privind plicurile 

pentru necesitățile Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei” 

 

Nr. Denumire 
Unitatea 

de măsură 
Cantitate Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 

1.  
Plic alb, C6 - 114*162; 

Bucată 
1 000 000 Plic alb, 75gr/m2, b/a, C6 - 114*162, tipar interior 1+0, cod de bară; 

2.  
Plic alb, DL 110*220; Bucată 1 150 000 Plic alb, 75gr/m2, b/a, DL 110*220, tipar interior 1+0, cod de bară; 

3.  
Plic alb, C5 – 162*229; Bucată 400 000 Plic alb, 80gr/m2, b/a, C5 – 162*229, tipar interior 1+0, cod de bară; 

4.  
Plic alb, C4 – 229*324; Bucată 350 000 Plic alb, 90gr/m2, b/a, C4 – 229*324), tipar interior 1+0, cod de bară; 

5.  
Plic brun, C4 – 229*324; Bucată 15 000 Plic brun, 90gr/m2, b/a, C4 – 229*324, kraft; 

6.  
Plic brun, B4 – 229*324*40;  Bucată 75000 Plic brun, 90gr/m2, b/a, B4 – 229*324*40;  

7.  
Plic Bule alb, 100*165, N11 Bucată 5 000 Plic Bule alb, 100*165, N11 b/a 

8.  
Plic Bule alb, 120*215, N12 Bucată 10 000 Plic Bule alb, 120*215, N12 b/a 

9.  
Plic Bule alb, 180*265, N14 Bucată 5 000 Plic Bule alb, 180*265, N14 b/a 

10.  
Plic Bule alb, 230*340, N16 Bucată 5 000 Plic Bule alb, 230*340, N16 b/a 

11.  
Plic Bule alb, 300*445, N19 Bucată 3 500 Plic Bule alb, 300*445, N19 b/a 

12.  
Plic CD Bule alb 200*175 Bucată 5 000 Plic CD Bule alb 200*175 b/a 
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_____________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) 

 
D E C L A R A Ț I E  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală  

 
Titlul achiziției: _____________________________________________________________ 
 
Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________, 
(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic) 

 
în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________, 
                                                                                                                                              (denumirea achiziției) 

organizată de Î.S.”___________________”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 

excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în 

situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul: 
- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere 

și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu 
subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana 
înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv 
ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau 
al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 
persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului 
declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită 
prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care 
se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al 
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire, 

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare 
sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg căîntreprinderea are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Data completării ___________________________ 
 
 
 
Operator economic_______________________________ 
                                               (semnătura) 
 
Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția: 
-……………………………………………………….. 
-………………………………………………………. 
-……………………………………………………….. 
-……………………………………………………….. 
-……………………………………………………….. 
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