ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea panourilor informative, banere, logotipuri şi plăci de firmă – prin
procedura cererea ofertelor de prețuri
1. Denumirea autorității contractante: Agenția Servicii Publice
2. IDNO: 1002600024700
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin, 42
4. Numărul de telefon/fax: Tel: 0-22-50-47-14; fax: 022 50-49-24
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anticamera@asp.gov.md;
www.asp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: mariana.magla@asp.gov.md; irina.chirosca@asp.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): Instituție publică cu autonomie finaciară
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Cod CPV

Denumirea
bunurilor
solicitate

Unitatea
de măsură

Cantitat
ea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

3

Panou L1750 x H1500 mm x18 mm,
din laminat (Pal mel EGGER U 708
(gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525
(albastru) 18mm, sticlă organică
transparentă 2mm, bandă adezivă
fata-verso,oracal). Conturul albastru
este tăiat din laminat și este suprapus
pe perimetrul planului de bază
(grosimia 36 mm x înălțimea 100
mm). Înscripțiile sunt aplicate in
formă de aplicație cu oracal. Litere
pseudo volumetrice "Panou
informativ" sunt tăiate din sticlă
organică albastră. Pe panou sunt
instalate 8 buzunare din sticlă
organică pentru postere (mărimea
posterelor H430*L305), tăiate cu
laser, din trei părți banda adezivă
fața-verso, partea din față a benzii
este închisă cu oracal albastru.
Anexa nr. 1

1

Litere volumetrice si logou montate
pe panou L12500xH700x4mm
70000,00
(material compozit DO10.12
(albastru).Litere volumetrice
luminoase si logou cu iluminare
internă (sticlă organică albă
3mm,plastic PVC 4mm oracal bandă
led de culoareDigitally
alba 120
led/1m,
signed
by Vornic Vladimir

Lotul 1
Panou
informativ
L1750mmxH1
500 mm.

Buc.

3526100
0-1

Lotul 2
Placă de firmă
cu iluminare
L12500mmxH
700mm

Buc.

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru fiecare
lot în parte) lei
fără TVA

1

Date: 2019.07.12 11:52:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

26100,00

oracal 065 (albastru),transformator
12V (IP-67) rezistent la
umezeală,sisteme de fixare). Se
instaleză la o distanță de fațadă, pe
capacul din spate, iluminarea
suplimentară albastra (bandă led de
culoare albastră SMD 50x50 60
led/1m, , transformator 12V (IP-67)
rezistent la umezeală,sisteme de
fixare), care luminează conturul în
jurul detaliilor , vezi Anexa. Nr. 2.

Lotul 3
Placă cu text.
L3400mmxH2
00

Buc.

1

Lotul 4
Placă de firmă
L450mmxH50
0mm

Buc.

2

Lotul 5
Baner
L5800mmxH2
400mm

Buc.

1

Buc.

2

1

Placă executată din material
compozit DO10.12 (albastru)
(“Denumire oficiu”), L700xH950x4
mm,cu imprimare UV, suporturi
cromate și sisteme de fixare. .
Instalare: pe perete . Textul conform
Anexei Nr. 8.

4

Placă executată din material
compozit DO10.12 (albastru) ,
L700xH500x4 mm,cu imprimare
UV, suporturi cromate și sisteme de
fixare. . Instalare: pe perete . Textul
conform Anexei Nr. 9, 12, 14, 19

1

Placă executată din material
compozit DO10.12 (albastru)
(“Program de lucru”), L600xH430x4
mm, cu imprimare UV, suporturi
cromate și sisteme de fixare. .
Instalare: pe perete . Textul conform
Anexei Nr. 10

Lotul 7
Placă de firmă
L700mmxH95
0mm

Buc.

Lotul 8
Placă de firmă
L700mmxH50
0

Buc.

Lotul 9
Placă de firmă
L600mmxH
430

Buc.

Placă executată din material
compozit DO10.12 (albastru)
(“Denumire oficiu”), L450xHL500x4
mm,cu imprimare UV, suporturi
cromate și sisteme de fixare. .
Instalare: pe perete . Textul conform
Anexei Nr. 4,5.
Material: Material- baner flex de
culoare albastră cu densitatea
materialului 450 gr/m.p. Imaginea și
textul , conform Anexei Nr. 6.
Banerul se va instala in panoul
existent.
Placă executată din material
compozit DO10.12 (albastru)
(“Denumire oficiu”),
L2050xH1020x4 mm,cu imprimare
UV, suporturi cromate și sisteme de
fixare. Textul conform Anexei Nr. 7.
Placile se va instala in panoul
existent de o parte si de altă parte.

Lotul 6
Placă de firmă
L2050mmxH1
020mm

Material: Plastic (3mm) cu oracal.
Dimensiuni: L3400mmxH200mm.
Aplicare cu bandă adezivă dublă pe
panou existent. Imaginea conform
Anexei Nr. 3.

2

1600,00

1000,00

8000,00

9300,00

1400,00

2400,00

550,00

1

Panou: secția 1L2000mmxH200mmx18 mm și
secția 2- L2000mmxH800mmx18
mm din laminat (Pal mel EGGER U
708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U
525 (albastru) 18mm, sticlă organică
transparentă 2mm, bandă adezivă
fata-verso,oracal). Conturul albastru
este tăiat din laminat și este suprapus
pe perimetrul planuli de bază
(grosimia 36 mm x înălțimea 100
mm). Înscripțiile sunt aplicate in
formă de aplicație cu oracal. Litere
pseudo volumetrice "INFORMAȚII"
sunt tăiate din sticlă organică
albastră. Pe panou sunt instalate
buzunare din sticlă organică pentru
foi de mărime A4, tăiate cu laser, din
trei părți banda adezivă fața-verso,
partea din față a benzii este închisă
cu oracal albastru. Anexa nr. 11.

1

Panou L1950mmxH1200mmx18
mm, din laminat (Pal mel EGGER U
708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U
525 (albastru) 18mm, sticlă organică
transparentă 2mm, bandă adezivă
fata-verso,oracal). Conturul albastru
este tăiat din laminat și este suprapus
pe perimetrul planuli de bază
(grosimia 36 mm x înălțimea 100
mm). Inscripțiile sunt aplicate in
formă de aplicație cu oracal. Litere
pseudo volumetrice "INFORMAȚII"
sunt tăiate din sticlă organică
albastră. Pe panou sunt instalate
buzunare din sticlă organică pentru
foi de mărime A4, tăiate cu laser, din
trei părți banda adezivă fața-verso,
partea din față a benzii este închisă
cu oracal albastru. Anexa nr. 13.

1

Material:Plastic (3mm) cu oracal .
Dimensiuni : L1000mm xH250mm.
Aplicare cu bandă adezivă dublă pe
panou existent. Imaginea conform
Anexei Nr. 15.

1

Material:Plastic (3mm) cu oracal .
Dimensiuni : L1900mmxH205mm.
Aplicare cu bandă adezivă dublă pe
panou existent. Imaginea conform
Anexei Nr. 16

2

Placă
executată
din
material
compozit DO10.12 (albastru) ,
L500xH360x4 mm,cu imprimare
UV, suporturi cromate și sisteme de
fixare. . Instalare: pe perete . Textul
conform Anexei Nr. 17 ,18.

Lotul 10
Panou
informativ
(2secții)

Buc.

Lotul 11
Panou
informativ
L1950mmxH1
200mm

Buc.

Lotul 12
Placă cu
logotip ASP
și text
L1000mmxH2
50mm

Buc.

Lotul 13
Placă cu
logotip ASP
și text
L1900mmxH2
05mm

Buc.

Lotul 14
Placă de firmă
L500mmxH36
0mm

Buc.
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6000,00

8000,00

600,00

1000,00

900,00

Lotul 15
Placă de firmă
L1100mmxH1
120mm

Buc.

1

Lotul 16
Panou Light
Box
L3200xH500
x90mm

Buc.

1

Lotul 17
Panou
informativ
L2400xH1220
mm

Buc.

1

Lotul 18
Panou LED
BOX
L2600mmxH1
320mm

Buc.

1

Lotul 19
Placă cu text
L1000mmxH7
35mm

Buc.

1

Lotul 20
Placă
informativă
L1300mmxH4
00mm

Buc.

1

Lotul 21
Buzunare din
sticlă organică

Buc.

Lotul 22
Placă cu

Buc.

3

1

Placă
executată
din
material
compozit
DO10.12
(albastru)
(“Denumire
oficiu”),
L1100xH1120x4 mm,cu imprimare
UV, suporturi cromate și sisteme de
fixare. . Instalare: pe perete . Textul
conform Anexei Nr. 20.
Dimensiuni:
L2400xH1220mm.
Material: sticlă organică, grosime
4mm cu aplicarea oracalului pe care
va fi printată color imaginea și textul
, conform Anexei Nr. 21. Corpul din
plastic 6 mm,cu iluminare LED.
Instalare pe perete.
Panou L2400x1220x18 mm, din
laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri)
18mm, Pal mel EGGER U 525
(albastru) 18mm, sticlă organică
transparentă 2mm, bandă adezivă
fata-verso,oracal). Conturul albastru
este tăiat din laminat și este suprapus
pe perimetrul
planuli de bază
(grosimia 36 mm x înălțimea 100
mm). Înscripțiile sunt aplicate in
formă de aplicație cu oracal. Litere
pseudo volumetrice "INFORMAȚII"
sunt tăiate din sticlă organică
albastră. Pe panou sunt instalate
buzunare din sticlă organică pentru
foi de mărime A4, tăiate cu laser, din
trei părți banda adezivă fața-verso,
partea din față a benzii este închisă
cu oracal albastru. Conform Anexei
Nr.22.
Material: sticlă organică, grosime
4mm cu aplicarea oracalului pe care
va fi printată color imaginea și textul
, conform Anexei Nr.23. Corpul din
plastic 6 mm,cu iluminare LED.
Instalare pe perete.
Material:Plastic (4mm) cu oracal .
Dimensiuni : L1000mmxH735mm.
Suporturi cromate și sisteme de
fixare . Instalare: pe perete. Imaginea
conform schiței Nr. 24.
Material: plastic PVC, grosime 4mm
cu aplicarea pe plastic a oracalului
(culoare albastră) pe care va fi
printată color
textul conform
Anexei Nr. 25.
Instalare pe panoul infomativ
buzunare din sticlă organică cu
dimensiunile
L120mmxH200mm,
tăiate cu laser. Conform Anexei Nr.
26.
Material: Plastic (3mm) cu oracal .
Dimensiuni
text
:
L1950mmxH100mm. Aplicare cu
4

2200,00

8500,00

9500,00

17000,00

1400,00

1200, 00

360,00

650,00

bandă adezivă dublă pe panoul
existent. Imaginea conform Anexei
Nr. 27

text."INFOR
MAȚII"
L1950mmxH1
00mm

1

Panou “ Rute de examinare Nr.1 ”.
Dimensiuni:
85cm*61cm.
Material: plastic PVC, grosime
4mm cu aplicarea pe plastic a
oracalului pe care va fi printată color
imaginea și textul rutei, conform
Anexei
Nr.
28.
Instalare panou: pe perete exterior.
Cerințe de exploatare: rezistent la
condițiile climaterice pe parcursulul
anului (ploae ,vint, zăpadă , raze UV,
soare).
Garanție - 3 ani

10

Material: Plastic (3mm) cu oracal .
Dimensiuni : L150mmxH160mm.
Aplicare cu bandă adezivă dublă pe
panou existent. Imaginea conform
Anexei Nr. 29

550,00

50

Material: Plastic (3mm) cu oracal .
Dimensiuni : L185mmxH200mm.
Aplicare cu bandă adezivă dublă pe
panou existent. Imaginea conform
Anexei Nr. 30.

4300,00

Lotul 23
Panou "Ruta
de examinare
Nr.1"

Buc.

Lotul 24
Placă cu
logotip ASP
L150mmxH16
0mm

Buc.

Lotul 25
Placă cu
logotip ASP
L185mmxH20
0mm

Buc.

Lotul 26
Placă cu text
L460mmxH16
0mm

Buc.

10

Buc.

30

Buc.

1

Lotul 27
Placă cu text
H200mm*L46
0mm

Lotul 28
Panou
indicator
H500*L1250

Material: Plastic (3mm) cu oracal .
Dimensiuni:
L460mmxH160mm.
Aplicare cu bandă adezivă dublă pe
panou existent. Imaginea conform
Anexei Nr. 31
Material: Plastic (3mm) cu oracal .
Dimensiuni : H200mm*L460mm.
Aplicare cu bandă adezivă dublă pe
panou existent. Imaginea conform
Anexei Nr. 32.
Panou executat din material compozit
DO10.12 (culoare albastră) ,
H500*L1250mmx4
mm,cu
imprimare UV pe ambele părți,
Sistem de fixare pe stîlp. Demontare
panou existent . Textul conform
Anexei Nr. 33.

800,00

1520,00

5820,00

2000,00

Total: 192 650,00 lei
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:
1) În termen de 5 (cinci) zile din data solicitării, cu transportul furnizorului pe parcursul anului
2019;
2) Locul montării și modelele panourilor, logourilor și plăcilor sunt indicate în Anexe;
3) Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
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4)

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

5)

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): -

6) Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.
d/o
1

Mod de demonstrare a
îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Descrierea criteriului/cerinței

DUAE

Semnat electronic de către
operatorul economic

Nivelul minim/
Obligativitatea
Obligatoriu

Oferta (F 3.1; F 4.1 și F 4.2)

2

În costul panourilor informative, panou
cu logou și inscripție, logouri cu
Semnată electronic de către
inscripție, plăcilor de firmă, se va include operatorul economic
cheltuelile de transport, demontarea celor
vechi și montarea panourilor
confecționate.
Lista contractelor similare
(minim 3) cu indicarea
numărului, datei, autorităţii
contractante,
obiectul
achiziţiei
şi
a
sumei,
încheiate în ultimii 5 ani,
semnată electronic.

Obligatoriu

3

Minim 5 ani de experiență specifică în
livrarea bunurilor și/sau serviciilor
similare

4

Numirea persoanei responsabile pentru
monitorizarea procesului de design.
Producerea și instalarea panourilor
informative conform proiectelor aprobate
Declarație pe proprie
cu adaptarea individuală pentru fiecare
răspundere semnată
loc de montare (efectuarea măsurărilor
electronic.
suplimentare pînă la demararea
procesului de producere a panourilor
informative, logourilor, plăcilor de
firmă).

Obligatoriu

5

Termenul de garanție – 24 luni pentru
panouri și 12 luni pentru instalațiile
electrice.

Obligatoriu

Declarație pe proprie
răspundere semnată
electronic.

Obligatoriu

Notă: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură
electronică acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.
După etapa finalizării licitației electronice, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform
rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul F 4.2 actualizat în format electronic, cu
semnătură electronică pe adresa indicată în documentația de atribuire.
În situația identificării de către ASP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din
formularul F 4.2, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi
corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic.
6

Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta în consecință va fi respinsă.
7) Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz: 8) Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): licitaţie
electronica – 3 runde. Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie este:
-

Lotul nr. 1 - 261 MDL (1%);

-

Lotul nr. 2 – 700 MDL (1%);

-

Lotul nr. 3 – 16 MDL (1%);

-

Lotul nr. 4 – 10 MDL (1%);

-

Lotul nr. 5 – 80 MDL (1%);

-

Lotul nr. 6 – 93 MDL (1%)

-

Lotul nr. 7 – 14 MDL (1%)

-

Lotul nr. 8 – 24 MDL (1%)

-

Lotul nr. 9 – 5,50 MDL (1%)

-

Lotul nr. 10 – 60 MDL (1%)

-

Lotul nr. 11 – 80 MDL (1%)

-

Lotul nr. 12 – 6 MDL (1%)

-

Lotul nr. 13 – 10 MDL (1%)

-

Lotul nr. 14 – 9 MDL (1%)

-

Lotul nr. 15 – 22 MDL (1%)

-

Lotul nr. 16 – 85 MDL (1%)

-

Lotul nr. 17 – 95 MDL (1%)

-

Lotul nr. 18 – 170 MDL (1%)

-

Lotul nr. 19 – 14 MDL (1%)

-

Lotul nr. 20 – 12 MDL (1%)

-

Lotul nr. 21 – 3,6 MDL (1%)

-

Lotul nr. 22 – 6,5 MDL (1%)

-

Lotul nr. 23 – 8 MDL (1%)

-

Lotul nr. 24 – 5,5 MDL (1%)

-

Lotul nr. 25 – 43 MDL (1%)

-

Lotul nr. 26 – 15,20 MDL (1%)

-

Lotul nr. 27 – 58,20 MDL (1%)

-

Lotul nr. 28 - 20 MDL (1%)

9) Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
10) Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor: 11) Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
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-

până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

-

pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

12) Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile
de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP ”M-Tender”
13) Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
14) Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”M-Tender”; ofertele întîrziate vor fi respinse.
15) Persoanele
autorizate
să
asiste
la
deschiderea
ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP ”M-Tender”.
16) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
stat
17)

Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: -

18) Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
19) Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul): 20) În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 21) Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunț: 19.03.2019
22) Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.07.2019
23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
da
participare
sistemul de comenzi electronice
nu
facturarea electronică
da
plățile electronice
da
24) Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
25) Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru:

__________________
L.Ș.

Angela Prozorov,
022-50-45-06
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Vladimir Vornic

