DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achiziţiilor publice
de bunuri prin procedura
de achiziție de mică valoare

Obiectul achiziţiei:

Achiziționarea simbolurilor corporative

Cod CPV:

37000000-8

Autoritarea Contractantă: Consiliul Superior al Procurorilor
Digitally signed by Motuzoc Angela

Conducătorul grupului de lucru:
_________________
Angela MOTUZOC
Date: 2021.10.13
13:32:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Formularul ofertei (F3.1)
[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite
modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]
Data depunerii ofertei:
“___” _____________________ 20__
Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________
Anunț/Invitația 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
bunuri/servicii
_______________________
________________________________________________________________________.
[introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]
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 specificată în FDA3.8., începînd cu
data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea
fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
f) În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________
[denumirea ofertantului]
se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea
corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.
g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
privind achizițiile publice.
h) 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__

Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –
în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție de mică valoare

Cod CPV

Denumirea
bunurilor

Modelul
articolului

Ţara de
origine

Producătorul

Specificarea tehnică deplină
solicitată de către autoritatea
contractantă

Specificarea tehnică deplină
propusă de către ofertant

Standarde
de
referinţă

2

3

4

5

6

7

8

1
Bunuri

Lotul 1
37000000-8

37000000-8

37000000-8

Drapel RM
format mic
(suport de masă)
Drapel Consiliul
Superior al
Procurorilor
format mic
(suport de masă)
Suport metalic

Material: atlas pe 2 părți;
Mărimea
drapelului
150*225mm.
Material: atlas pe 2 părți;
Mărimea
drapelului
150*225mm.
Suport inox pentru 2 drapele
(poziția nr.1 și nr. 2) din
caietul de sarcini.
Stativul steagului de masă
este compus din 3 detalii
confecționate
din
inox:
stativul, piciorul pe care este

Drapel Consiliul
Superior al
Procurorilor
format mic
(suport de masă)

37000000-8

Drapel Consiliul
Superior al
Procurorilor
37000000-8

îmbrăcată pânza imprimată și
o piuliță care se înșurubează
la capătul piciorului unde este
îmbrăcată pânza. Construcția
steagului de masă va fi cu 2
picioare pe care vor fi
îmbrăcate drapelele.
Material: atlas pe 2 părți;
Mărimea
drapelului
150*225mm;
Suport de masă inox. Stativul
steagului de masă este
compus
din
3
detalii
confecționate
din
inox:
stativul, piciorul pe care este
îmbrăcată pânza imprimată și
o piuliță care se înșurubează
la capătul piciorului unde este
îmbrăcată pânza. Construcția
steagului de masă va fi cu 1
picior pe care se va îmbrăca
drapelul.
Material: atlas pe 2 părți;
Mărimea drapelului 1*2
metri;
Franjuri de aur pe perimetrul
pânzei, exceptând latura de la
hampă care se festonează cu
fir de aur.
Descrierea drapelului

Drapelul reprezintă o pânză
rectangulară albastră, având
în mijloc, sub o balanţă cu
braţele egale în echilibru,
galbenă, o acvilă cu zborul pe
jumătate desfăcut, de aceeaşi
culoare, cruciată galben,
ţinând în gheara dreaptă un
sul de hârtie sigilat, iar în cea
stângă un gladium, ambele de
asemenea galbene, şi purtând
pe piept un scut cu stema Ţării
Moldovei (pe roşu, un cap de
bour galben, cu o stea cu cinci
raze între coame şi flancat jos
în dextra de o roză heraldică,
iar în senestra de o semilună
contumată, toate de aceeaşi
culoare), totul inclus într-un
trescheur dublu fleuronat de
scut
heraldic
de
tip
rectangular cu vârful rotunjit
(1/2 h), galben.
Total lot 1
Lotul 2
37000000-8

Drapel Consiliul
Superior al
Procurorilor

Material: atlas pe 2 părți;
Grosimea atlasului:450g;

Două șnururi de aur prinse de
vârful hampei şi terminate cu
ciucuri
Mărimea drapelului 1*2
metri;
Înălțimea stativului de lemn
2.62 m;
Atașat exemplu pentru drapel
și stativ.
Franjuri de aur pe perimetrul
pânzei, exceptând latura de la
hampă care se festonează cu
fir de aur.
Stativ din lemn și vârf
standard pentru hampele
drapelelor
(se anexează
poza).
Descrierea drapelului
Drapelul reprezintă o pânză
rectangulară albastră, având
în mijloc, sub o balanţă cu
braţele egale în echilibru,
galbenă, o acvilă cu zborul
pe jumătate desfăcut, de
aceeaşi culoare, cruciată
galben, ţinând în gheara
dreaptă un sul de hârtie
sigilat, iar în cea stângă un
gladium, ambele de
asemenea galbene, şi purtând
pe piept un scut cu stema
Ţării Moldovei (pe roşu, un
cap de bour galben, cu o stea

cu cinci raze între coame şi
flancat jos în dextra de o roză
heraldică, iar în senestra de o
semilună contumată, toate de
aceeaşi culoare), totul inclus
într-un trescheur dublu
fleuronat de scut heraldic de
tip rectangular cu vârful
rotunjit (1/2 h), galben.
Total lot 2

37000000-8

Drapel Consiliul
Superior al
Procurorilor

Material: pânză;
Caracteristici: brodat pe 2
părți;
Mărimea drapelului: 1*2
metri;
Franjuri de aur pe perimetrul
pânzei, exceptând latura de la
hampă care se festonează cu
fir de aur.
Descrierea drapelului
Drapelul reprezintă o pânză
rectangulară albastră, având
în mijloc, sub o balanţă cu
braţele egale în echilibru,
galbenă, o acvilă cu zborul
pe jumătate desfăcut, de
aceeaşi culoare, cruciată
galben, ţinând în gheara
dreaptă un sul de hârtie
sigilat, iar în cea stângă un
gladium, ambele de

asemenea galbene, şi purtând
pe piept un scut cu stema
Ţării Moldovei (pe roşu, un
cap de bour galben, cu o stea
cu cinci raze între coame şi
flancat jos în dextra de o roză
heraldică, iar în senestra de o
semilună contumată, toate de
aceeaşi culoare), totul inclus
într-un trescheur dublu
fleuronat de scut heraldic de
tip rectangular cu vârful
rotunjit (1/2 h), galben.
Total lot 3
TOTAL
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică

Cod CPV

Denumirea
bunurilor

Unitatea
de măsură

Cantitatea

Preţ
unitar
(fără
TVA)

Preţ
unitar
(cu
TVA)

Suma
fără
TVA

Suma
cu
TVA

Termenul de
Livrare/prestare

2

3

4

5

6

7

8

9

Drapel RM
format mic
(suport de
masă)
Drapel
Consiliul
Superior al
Procurorilor
format mic
(suport de
masă)
Suport
metalic
Drapel
Consiliul
Superior al
Procurorilor

buc.

20

buc.

20

buc.

20

buc.

10

1

Clasificație bugetară (IBAN)

10

Bunuri

Lotul 1
37000000-8

37000000-8

37000000-8

37000000-8

Termen
de
livrare – 20 de
zile
calendaristice de
la înregistrării
contractului la
MD83TRPBAA339110A15624AB
Trezoreria
Regională
Chișinău
Bugetul de stat.

37000000-8

format mic
(suport de
masă)
Drapel
Consiliul
Superior al
Procurorilor

buc.

1

buc.

1

Termen
de MD83TRPBAA339110A15624AB
livrare – 20 de
zile
calendaristice de
la înregistrării
contractului la
Trezoreria
Regională
Chișinău
Bugetul de stat.

buc.

2

Termen
de MD83TRPBAA339110A15624AB
livrare – 20 de
zile
calendaristice de
la înregistrării
contractului la
Trezoreria
Regională

Total lot 1
Lotul 2
Drapel
Consiliul
Superior al
Procurorilor
37000000-8

Total lot 2
Lotul 3

37000000-8

Drapel
Consiliul
Superior al
Procurorilor

Chișinău
Bugetul de stat.

Total lot 3
TOTAL

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

