ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea hârtie specială prin procedura de achiziție licitație deschisă
1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică ,,Centrul de Tehnologii
Informaționale în Finanțe”
2.
3.
4.
5.
6.

IDNO: 1005600036924
Adresa: mun. Chișinău, str. C. Tănase 7
Numărul de telefon/fax: 068693838
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ctif@ctif.gov.md; www.ctif.gov.md,
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă
formă de achiziţie comună): Instituție Publică, Servicii informaționale
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri
/servicii/lucrări:
Nr.
d/o

Cod CPV

1
30197630-1

Denumirea
bunurilor/servici
ilor/lucrărilor
solicitate

Hârtie specială
cu hologramă

Unitate
a de
măsur
ă

Kg

Cantit
atea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

6500

 Hârtie fără luminiscență în raze UV
(fără înălbitori optici);
 Hârtie cu implantarea a cel puțin 3
tipuri de fibre de securitate (6,7/5 mm
20 -30 buc/dm3 );
 Hârtie cu filigran bitonal nepoziţionat
cu inscripţia „ACCIZ RM”, care are
luminiscență în raze UV, pe o singură
latură a filei;
 Densitatea hârtiei – 70 gr./m2 ;
 Lungimea unei foi – 340 mm;
 Lățimea unei foi – 410 mm;
 Pe fiecare foaie trebuie să fie aplicate 2
fâșii holografice cu două niveluri:
 nivelul 1 - include text ,,ACCIZ”;
 nivelul 2 include text ,,REPUBLICA
MOLDOVA”, cu revoluție minimă
4000 dpi (inscripție nepozițională);
 Producătorul hârtiei speciale trebuie să
fie membru al asociației internaționale a
producătorilor de holograme (IHMA),
fâșia holografică trebuie să fie aplicată
rigid pe hârtie, marginile laterale să fie
drepte (confecționată prin tăiere), lățimea
de 5 mm;
 Foile împachetate în paleți, care să fie
sigilate;
 Se utilizează doar sigiliile oferite de
către autoritatea contractantă;
 Ofertantul trebuie să garanteze
semnarea unui acord de confidențialitate
și exclusivitate trilateral cu producătorul
hârtiei speciale din străinătate pentru
asigurarea securității și dreptului
exclusiv de utilizare a tipului de hârtie
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Valoarea
estimată
fără TVA
(lei MDL)

30197630-1
2

Hârtie specială
fără hologramă

Kg

16000

specială doar de către autoritatea
contractantă;
 Autoritatea contractantă urmează să
dețină dreptul interacțiunii directe cu
producătorul hârtiei speciale, inclusiv
deplasarea în interes de serviciu la
locația de producere pe întreaga perioadă
de valabilitate a contractului;
 Ofertantul trebuie să garanteze
securitatea și integritatea hârtiei speciale
până la livrare autorității contractante;
 Depozitul ofertantului trebuie să
întrunească următoarele cerințe:
- restricționarea accesului persoanelor
neautorizate prin dotare cu sistemul de
control acces și monitorizare video
24/24;
- nu sunt depozitate alte bunuri ale
ofertantului;
- sunt desemnate persoanele responsabile
cu drept de acces;
- depozitul trebuie să fie sigilat și
desigilat cu participarea reprezentantului
autorității contractante;
- să existe mijloace tehnice de
semnalizare pază-incendiu;
- să fie asigurat parametrii optimali ai
microclimatului în încăperea de depozit:
temperatura: +17ºС - + 19ºС; umiditate
relativă: 50-55%;
- să fie asigurată păstrarea secretului
comercial (toți salariații sunt verificați
pentru dreptul de acces la datele ce
constituie secret comercial și sunt
semnate declarații de confidențialitate).
 Hârtie fără luminiscență în raze UV
(fără înălbitori optici);
 Hârtie cu implantarea a cel puțin 3 tipuri
de fibre de securitate (6,7/5 mm 20-30
buc/dm3 );
 Hârtie cu filigran bitonal nepoziționat cu
inscripția „ACCIZ RM”, care are
luminiscență în raze UV, pe o singură
latură a filei;
 Densitatea hârtiei – 70 gr./m2 ;
 Lungimea unei foi – 480 mm;
 Lățimea unei foi – 700 mm;
 Foile împachetate în paleți, care să fie
sigilate;
 Se utilizează doar sigiliile oferite de
către autoritatea contractantă;
 Ofertantul trebuie să garanteze
semnarea unui acord de confidențialitate
și exclusivitate trilateral cu producătorul
hârtiei speciale pentru asigurarea
securității și dreptului exclusiv de
utilizare a tipului de hârtie specială doar
de către autoritatea contractantă;
Autoritatea contractantă urmează să
dețină dreptul interacțiunii directe cu
producătorul hârtiei speciale, inclusiv
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deplasarea în interes de serviciu la locația
de producere pe întreaga perioadă de
valabilitate a contractului;
 Ofertantul trebuie să garanteze
securitatea și integritatea hârtiei speciale
până la livrare autorității contractante;
 Depozitul ofertantului trebuie să
întrunească următoarele cerințe:
- restricționarea accesului persoanelor
neautorizate prin dota re cu sistemul de
control acces și monitorizare video 24/24
;
- nu sunt depozitate alte bunuri ale
ofertantului - sunt desemnate persoanele
responsabile cu drept de acces;
- depozitul trebuie să fie sigilat și desigilat
cu participarea reprezentantului autorității
contractante;
- să existente mijloace tehnice de
semnalizare pază -incendiu;
- să fie asigurat parametrii optimali ai
microclimatului în încăperea de depozit:
temperatura: +17ºС - + 19ºС; umiditate
relativă: 50 -55% ;
- să fie asigurată păstrarea secretului
comercial (toți salariații sunt verificați
pentru dreptul de acces la datele ce
constituie secret comercial și sunt
semnate declarații de confidențialitate).
 Achitarea va fi realizată în lei MDL, în
decurs de maxim 30 de zile din momentul
recepționării hârtiei.
Valoarea estimativă totală fără TVA

4700000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta): pe lista întreagă
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite___________________
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: hârtia va fi livrată în condiții
INCOTERMS 2010 DDP la adresa indicată de către autoritatea contractantă, pe parcursul anului
2021, sau va fi păstrată la depozitul furnizorului. Termeni de livrare: prima livrare se va efectua în
termen de pînă la 60 zile, termen calculat din data înaintării comenzii, livrările ulterioare se vor
efectua în termen de 10 zile din ziua primirii comenzii scrise.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu (indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu (se menționează respectivele acte cu putere de lege şi acte
administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al
(ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):
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Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Demonstrarea eligibilității (în
conformitate cu art.18 al Legii nr.131
din 03.07.2015 privind achizițiile
publice)

Confirmarea prin DUAE

2

Evaluarea calității hârtiei speciale

Prezentarea mostrelor de hârtie
specială, în termen de 1 zi după
deschiderea ofertelor în sistem

Obligatoriu

3

Minimi ani de experiență specifică în
livrarea bunurilor similare

Minim 2 contracte de complexitate
similară în ultimii 3 ani

Obligatoriu

4.

Certificat ISO 9001 - Certificarea
sistemului de management al calității

Copie certificat valabil, cu
semnătură electronică

Obligatoriu

Certificat ISO 27001, 14001 și alte
certificate existente pentru producătorul
hârtiei speciale

Copie certificat valabil, cu
semnătură electronică

Obligatoriu

6

Oferta va fi însoţită de o Garanţie
pentru ofertă (emisă de o bancă
comercială) conform formularului
F3.2 din secţiunea a 3-a –
Formulare pentru depunerea ofertei

Obligatoriu

7

Garanție de buna execuție a contractului Garanția de buna execuție (emisă de
în mărime de 3% din suma totală a
o bancă comercială)
contractului

Obligatoriu

5

Garanție la ofertă în marime de 1% din
valoarea ofertei

Obligatoriu la cerere
(după evaluarea
DUAE)

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse şi al
procedurii negociate), după caz nu e cazul
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se va utiliza licitație
electronică din trei runde, pasul minim este de 0,5%
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitatepreț
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi ponderile lor:
Nr.
ord

Factorii de evaluare

3

Prețul ofertei
Experiența operatorului în domeniul de
activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit
Calitatea hârtiei speciale

4

Întrunirea cerințelor de securitate

1
2

Punctajul maxim alocat (puncte)

60 puncte
De la 2 până la 5 ani – 5 puncte;
Mai mult de 5 ani – 10 puncte;
20 puncte - corespunderea cu specificațiile tehnice
ale hârtiei speciale solicitate;
10 puncte.

Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul Ofertei” se acordă astfel:
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1. Pentru cel mai mic preț se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare;
2. Pentru alt preț decât cel prevăzut la pct. 1 se acordă punctajul astfel:
Preț minim
P (puncte ofertă) = ------------------ x Punctajul maxim alocat
Preț ofertei
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP
- pe: [data] conform SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu (se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor:
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
29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este
cazul):nu
30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: ----32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accept
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plăţile electronice

Se va utiliza/accepta sau
nu
Da
Da
Da
Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei
Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene): _______________nu______
(se specifică da sau nu)

35. Alte informaţii relevante: --___________________________________________
Conducătorul grupului de lucru: ______________________________
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L.Ș.

