






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 15660 

609 576,89 

Adeziv PVA  60ml Bucată 100 

Agrafe 25mm (100 buc/cutie) nichelate Bucată 1200 

Agrafe 50mm(100buc/cutie) nichelate Bucată 800 

Ascuțitoare cu container Bucată 3915 

Banda adeziva transparenta 45*90 (40 mik) Bucată 2000 

Baretă cu magnet, pentru tabla Bucată 4 

Capsator 24/6 (20 foi) plastic Bucată 800 

Capse 10 ((cutie 1000 buc) otel Cutie 200 

Capse 23/13 (cutie 1000 buc)  Cutie 15 

Capse 24/6 (cutie 1000 buc) cupru Cutie 2000 

Capse 24/6 (cutie 1000 buc) otel Cutie 12000 

Clips (binder) 32mm Bucată 100 

Clips (binder) 51mm Bucată 100 

Corector pix 7ml Bucată 1300 

Cos de birou, plastic (14-16L) Bucată 200 

Creion simplu fără radiera HB Bucată 5000 

Cuter 18mm Bucată 400 

Decapsator Bucată 250 

Elastice bani 50g Pachet 2000 

Foarfece 16cm Bucată 400 

Index adeziv color plastic 12x44mm/5x25- 125 foi Set 300 

Marker evidentiator diverse culori Bucată 100 

Marker negru permanent (1,5mm) Bucată 6500 

Marker whiteboard diverse culori Bucată 20 

Perforator (minim 30 foi) plastic Bucată 70 

Pix albastru cu suport (pe ulei) Bucată 2000 

Pix albastru pe ulei Bucată 15660 

Pix albastru roller pe ulei 0,5mm Bucată 150 

Pix negru pe ulei Bucată 100 

Pix roșu pe ulei Bucată 800 

Radiera dubla, culoare alb-gri Bucată 1500 

Rezerva pix albastru ulei (compatibil pix ulei) Bucată 39150 

Rezerva pix roșu ulei (compatibil pix ulei) Bucată 600 

Rigla plastic 30cm Bucată 500 

Umezitor buretiera Bucată 500 

Lotul 2 Articole din hârtie 

Agenda A5 nedatata Bucată 60 

19 760,22 

Bloc din hârtie pentru notițe 90*90*90mm 1000foi Bloc 100 

Hârtie indigo (100 buc/pachet) Pachet 150 

Notițe adezive 75*75 100 foi Bloc 200 

Registru 96 foi Bucată 80 

Lotul 3 Calculatoare și 

accesorii 

Calculator mare de masă 12 digit, Sursă de alimentare: dublă, 

solară și baterie; Comutatoare de rotunjire și zecimale. 
Bucată 100 21 212,12 

Lotul 4 Mape 

Biblioraft 50mm, negru sau albastru Bucată 150 

97 159,09 

Biblioraft 75mm negru sau albastru Bucată 300 

Clipboard A4 diverse culori Bucată 15 

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

Mapa carton A4 cu șină 280g Bucată 8000 

Mapa carton A4 cu șiret 280g Bucată 3500 

Mapa plastic A4 cu elastic, diverse culori Bucată 50 

Mapa plastic A4 cu șină si fata transparenta, div culori Bucată 3000 

Mapa plastic A4 pe colt, diverse culori Bucată 200 

Lot 5 Organizare 

 

Suport pentru documente plastic, orizontal Bucată 20 

2 291,67 Suport pentru documente plastic, vertical Bucată 15 

Suport pentru pixuri, rotund, metalic Bucată 50 

Total  750 000,00 

 



Anexa nr. 2 

Formularul ofertei pentru bunuri și servicii 

 

Data depunerii ofertei:  „___” _____________________ 20__ 

Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ 

Anunț de participare Nr.:  ______________________________ 

Către:   ____________________________________________ 

[numele deplin al autorităţii contractante] 

________________________________________________________ declară că:  

[denumirea ofertantului] 

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. 

___________________________________________________________. 

[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] 

b) ____________________________________________________________ se angajează să 

[denumirea ofertantului] 

 

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice 

şi preț, următoarele: _______________________ 

________________________________________________________________________.  

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor] 

c) Suma totală a ofertei  fără TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele 

şi valutele respective] 

d) Suma totală a ofertei  cu TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele 

şi valutele respective] 

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp _______ zile , începînd cu data-limită 

pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa 22. și Anexa 23, va rămîne obligatorie şi va putea 

fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; 

f) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac 

parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a 

regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. 

 

Semnat:________________________________________________     

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 

 

Nume:_________________________________________________   

În calitate de: ___________________________________________  

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  

Ofertantul: _____________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________ 

Data: “___” _____________________ 20__ 

 

 



 

 

_____________________________ 
(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 Î.S. „Poșta Moldovei”, 
responsabile cu achiziția: 
-……………………………………………………….. 
-………………………………………………………. 
-……………………………………………………….. 
-……………………………………………………….. 
-……………………………………………………….. 
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