ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Manualelor școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
2. IDNO: 1006601000107
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
4. Numărul de telefon/fax: (022)27-74-76/23-37-73
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: eugen.abasev@mecc.gov.md
6. 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 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): APC
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri
/servicii/lucrări:
Nr.
1

Denumirea bunurilor
Lotul nr. 1
Educația moral-spirituală
pentru clasa a III-a
(original).
Educația moral-spirituală
pentru clasa a III-a
(traducere în limba rusă).

Cantitatea
33000

8000

Ghid de implementare a
manualului.
Ghid de implementare a
manualului. (traducere în
limba rusă).

Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Cost estimativ Lotul 1 (Lei MD)

2

Lotul nr. 2
Educația moral-spirituală
pentru clasa a IV-a
(original).
Educația moral-spirituală
pentru clasa a IV-a
(traducere în limba rusă).
Ghid de implementare a
manualului.
Ghid de implementare a
manualului. (traducere în

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință
Nr. pagini (min/max): 72/80;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.

33000

8000

861.000,00

Nr. pagini (min/max): 72/80;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

1

limba rusă).
3

Cost estimativ Lotul 2 (Lei MD)
8000
Lotul nr. 3

Limba şi literatura rusă
(maternă) pentru clasa a
V-a.
Ghid de implementare a
manualului.

4

Cost estimativ Lotul 3 (Lei MD)
8000

Lotul nr. 4
Limba şi literatura rusă
(maternă) pentru clasa a
VI-a.
Ghid de implementare a
manualului.

861.000,00

Nr. pagini (min/max): 176/216;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.
488.500,00

Nr. pagini (min/max): 176/216;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

5

Cost estimativ Lotul 4 (Lei MD)
500

Lotul nr. 5
Limba şi literatura
ucraineană pentru clasa a
V-a.

488.500,00

Nr. pagini (min/max): 176/216;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

6

Cost estimativ Lotul 5 (Lei MD)
500
Lotul nr. 6

Limba şi literatura
ucraineană (maternă)
pentru clasa a VI-a.

118.500,00

Nr. pagini (min/max): 176/216;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

7

Cost estimativ Lotul 6 (Lei MD)
1700

Lotul nr. 7
Limba şi literatura
găgăuză (maternă) pentru
clasa a V-a.

118.500,00

Nr. pagini (min/max): 176/216;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
2

(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

8

Cost estimativ Lotul 7 (Lei MD)
1700

Lotul nr. 8
Limba şi literatura
găgăuză (maternă) pentru
clasa a VI-a.

164.000,00

Nr. pagini (min/max): 176/216;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Cost estimativ Lotul 8 (Lei MD)

9

Lotul nr. 9
Istoria românilor și
universală pentru clasa a
V-a (original).
Istoria românilor și
universală pentru clasa a
V-a (traducere în limba
rusă).

10

8000

Nr. pagini (min/max): 128/144;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.

Ghid de implementare a
manualului. (original).

Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Ghid de implementare a
manualului. (traducere în
limba rusă).
Cost estimativ Lotul 9 (Lei MD)

1.314.000,00

Lotul nr. 10
Istoria românilor și
universală pentru clasa a
VI-a (original).
Istoria românilor și
universală pentru clasa a
VI-a (traducere în limba
rusă).

11

33000

164.000,00

33000

8000

Nr. pagini (min/max): 128/144;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.

Ghid de implementare a
manualului. (original).

Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Ghid de implementare a
manualului. (traducere în
limba rusă).
Cost estimativ Lotul 10 (Lei MD)

1.314.000,00

Lotul nr. 11
Istoria românilor și
universală pentru clasa a
VII-a (original).

33000

Nr. pagini (min/max): 144/160;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
3

Istoria românilor și
universală pentru clasa a
VII-a (traducere în limba
rusă).

12

Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.

Ghid de implementare a
manualului. (original).

Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Ghid de implementare a
manualului. (traducere în
limba rusă).
Cost estimativ Lotul 11 (Lei MD)

1.478.000,00

Lotul nr. 12
Istoria românilor și
universală pentru clasa a
VIII-a (original).
Istoria românilor și
universală pentru clasa a
VIII-a (traducere în limba
rusă).

13

8000

33000

8000

Nr. pagini (min/max): 160/176;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.

Ghid de implementare a
manualului. (original).

Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Ghid de implementare a
manualului. (traducere în
limba rusă).
Cost estimativ Lotul 12 (Lei MD)

1.642.000,00

Lotul nr. 13
Limba și literatura
română pentru clasa a Xa.

19500

Ghid de implementare a
manualului.

Nr. pagini (min/max): 192/216;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Cost estimativ Lotul 13 (Lei MD)

14

Lotul nr. 14
Limba și literatura
română (alolingvi) pentru
clasa a X-a.

5.500

Ghid de implementare a
manualului.

850.000,00

Nr. pagini (min/max): 184/200;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Cost estimativ Lotul 14 (Lei MD)

15

Lotul nr. 15
Limba și literatura rusă
(limba de instruire)
pentru clasa a X-a.
Ghid de implementare a
manualului.

5.500

351.000,00

Nr. pagini (min/max): 192/216;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
4

mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.
Cost estimativ Lotul 15 (Lei MD)

16

Lotul nr. 16
Literatura universală
pentru clasa a X-a
(original).
Literatura universală
pentru clasa a X-a
(traducere în limba rusă).

12000

4000

Ghid de implementare a
manualului.
Ghid de implementare a
manualului. (traducere în
limba rusă).
Cost estimativ Lotul 16 (Lei MD)

17

Lotul nr. 17
Istoria românilor și
universală pentru clasa a
X-a (original).
Istoria românilor și
universală pentru clasa a
X-a (traducere în limba
rusă).

18

19500

5500

351.000,00

Nr. pagini (min/max): 152/160;
Nr. culori text: 2+2;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

623.500,00

Nr. pagini (min/max): 160/176;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.

Ghid de implementare a
manualului. (original).

Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Ghid de implementare a
manualului. (traducere în
limba rusă).
Cost estimativ Lotul 17 (Lei MD)

1.013.000,00

Lotul nr. 18
Limba străină (limba
engleză I) pentru clasa a
X-a.
Ghid de implementare a
manualului.

19500

Nr. pagini (min/max): 144/160;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Cost estimativ Lotul 18 (Lei MD)

19

Lotul nr. 19
Limba străină (limba
engleză II) pentru clasa a
X-a.
Ghid de implementare a
manualului.

7000

975.000,00

Nr. pagini (min/max): 144/160;
Nr. culori text: 4+4;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
5

pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.
Cost estimativ Lotul 19 (Lei MD)

20

Lotul nr. 20
Matematica pentru clasa
a X-a (original).
Matematica pentru clasa
a X-a (traducere în limba
rusă).

19500

5500

Ghid de implementare a
manualului. (original).
Ghid de implementare a
manualului. (traducere în
limba rusă).
Lotul nr. 21
Fizică. Astronomie pentru
clasa a X-a (original).
Fizică. Astronomie pentru
clasa a X-a (traducere în
limba rusă).

Nr. pagini (min/max): 184/208;
Nr. culori text: 2+2;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.

Cost estimativ Lotul 20 (Lei MD)

21

388.500,00

19500

5.500

Ghid de implementare a
manualului. (original).
Ghid de implementare a
manualului. (traducere în
limba rusă).
Cost estimativ Lotul 21 (Lei MD)

1.048.000,00

Nr. pagini (min/max): 160/176;
Nr. culori text: 2+2;
Nr. culori copertă: 4+0;
Formatul manualului (înălţime x lăţime în cm): 26x20
(după tăiere);
Hârtie – Text: offset (albeața - minim 82%; densitate – nu
mai mică de 70 g/m.p.).
Copertă: carton cretat alb (hârtie cretată nu se acceptă) doar
pe o singură parte. Albeața nu mai mică de 80%. Densitate
– minim 230 gr/m.p.
Mod de legare – cusut cu ață, încleiat la cotor și broșat cu
termoclei.
920.500,00

Cerințe generale față de ofertele de manual propuse
1. Conținutul manualelor trebuie să corespundă Curriculumului național aprobat prin ordin MECC nr.
1124 din 20.07.2018 și Curriculumului național aprobat prin ordin MECC nr. 906 din 17.07.2019.
2. Ghidul de implementare a manualului destinat cadrelor didactice nu va fi tipărit, operatorul
economic va asigura prezentarea către MECC a variantei digitale.
Pentru Ghidul de implementare a manualului destinat cadrelor didactice: Volumul lucrării (Ghidul de
implementare a manualului destinat cadrelor didactice) trebuie să aibă un numar de pagini cuprins între
72-88 pagini;
Formatul ghidului – (înălţime x lăţime în cm): 165x240 mm;
Număr culori text – 1+1.
Coperta – echivalent cu manualul; număr culori copertă – 4+0.
În conținutul Ghidului de implementare a manualului nu se vor accepta conținuturi din Ghidul pentru
implementare a curriculumului.3. La licitație (pentru evaluare) nu se prezintă lucrările traduse în limba
rusă. Costul acestor lucrări se include în costul ofertei pentru lotul respectiv.
3. La licitație se prezintă 5 (cinci) exemplare de mostre ale manualului și Ghidului de implementare a
manualului (original) (anexate ofertei).
Cerințe față de mostre
Participantul la licitaţie este obligat să prezinte, ca parte componentă a ofertei, documentele ce confirmă
calitatea, standardele şi parametrii tehnici ai mărfii. Dovada atestând faptul ca manualele corespund
documentației de licitatie va consta din urmatoarele:
- mostrele, 5 (cinci) exemplare, se prezintă în dimensiunile ofertate conform specificațiilor tehnice,
varianta „Bun de tipar” în opinia ofertantului;
6

- Ofertele se prezintă imprimate în formatul şi condiţiile manualului solicitat, incluzând toate
componentele unui manual: noţiuni teoretice, exerciţii practice, repere de studii şi utilizare a manualului,
imagini, fotografii, planşe, scheme, recapitulare, evaluare, finalităţi etc.
- mostrele vor fi legate cu aţă albă (mătase, diametrul 1 milimetru) în patru perforaţii, încît să poată fi
evaluate pe pagini dublu deschise;
- mostrele vor fi depersonalizate (fără numele editurii, sigle, numele autorilor, semne particulare care ar
putea conduce la identificarea acestora);
- coperta (Carton 240 g/m.p.) în variantă albă;
- pe foaia de titlu a mostrei (la mijloc centrat) se va scrie titlul manualului și clasa (fontul caracterelor
„Times New Roman”, volumul caracterelor – mărimea 48);
- pe pagina 2 (verso foii de titlu) (la mijloc centrat) se va scrie „Caseta tehnică” (fontul caracterelor
„Times New Roman”, volumul caracterelor – mărimea 36).
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;
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: nu mai târziu de 09.05.2022;
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
(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 aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. 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

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:

1

Dovada înregistrării persoanei juridice

DA

2

Oferta

Documente edificatoare cum ar fi certificate
constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în
original sau copie legalizată din care să rezulte adresa
actuală şi obiectul de activitate al societății.
Confirmată prin aplicarea semnăturii Participantului.

3

Garanţia pentru ofertă - 1%

scrisoare de garanţie bancară sau transfer

DA

4

Certificat de atribuire a contului bancar

eliberat de banca deținătoare de cont

DA

5

eliberat de Inspectoratul Fiscal

DA

6

Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor, contribuţiilor
Ultimul raport financiar

DA

7

Specificații tehnice

8

Specificații preț

9

Certificat referitor la volumul (coli de
tipar) manualului prezentat la concurs
Mostrele de manual, caiet, Ghid de
implementare. (conform cerințelor
pct.8) insoțite de Certificat referitor la
volumul (coli de tipar) ofertei
prezentate la concurs
Declarație pe propria răspundere pentru
confirmarea capacităţii executării

copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
original, completat de participant în conformitate cu
Formularul (F 4.1)
original, completat de participant în conformitate cu
Formularul (F 4.2)
original
Se prezintă la data deschiderii ofertelor la adresa Piața
Marii Adunări Naționale, nr. 1, birou 460, intre orele
9.00-11.00

DA

original – eliberat de Participant, care reflectă
următoarea informație:

DA

10

11

7

Obligativitatea

DA

DA
DA
DA

calitative a contractului de achiziţie

12

Contractele de colaborarea între editură
şi autori

13

DUAE

-experiența acumulată (experiență în editarea
manualelor pentru învățământul primar gimnazial
(vârstă 7 – 18 ani), experiență anterioară de editare în
următoarele limbi: română sau rusă), performanțele;
-volumul de producere, desfacere;
-management şi dezvoltarea lucrului cu autorii
-redactare (redactor / redactor - şef);
-design-ul paginilor / machetare;
-design-ul fizic al manualului;
dotarea tehnică;
Se prezintă la data deschiderii ofertelor la adresa Piața
Marii Adunări Naționale, nr. 1, birou 460, intre orele
10.00-17.00.
Conform standard al Documentului Unic de Achiziții
Europene.

DA

DA

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

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

1

Calitatea ofertei

40

2

Prețul ofertei

60

Factorul de evaluare ”Calitatea ofertei” (se evaluează de comisii special constituite de MECC și se
validează de către Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor) în strictă conformitate cu
Regulamentul cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul
general aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 143/2017, cu modificările ulterioare
operate prin ordinul MECC nr. 458/2020.
Factorul de evaluare ”Prețul ofertei” (Se evaluează de grupul de lucru pentru achiziții a MECC) în
strictă conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor
pentru învățământul general aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 143/2017, cu
modificările ulterioare operate prin ordinul MECC nr. 458/2020.
În prețul total al ofertei se includ prețurile per unitate al tuturor elementelor ofertei.
Factor de evaluare „Preţul ofertei”:
se evaluează de Grupul de lucru pentru achiziţii prin compararea prețurilor ofertelor depuse pentru
fiecare lot separat cu aplicarea formulei:
Scor (preţ ofertă) = (P1 (cel mai mic preț ofertă) / P2 (prețul ofertei evaluate)) * 60.
Totalizarea evaluării ofertelor și declararea câștigătorului
Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

1

Calitatea ofertei

40

2

Preţul ofertei

60
8

3

Scor general = Scor (calitatea ofertei) + Scor (preţul ofertei).

Se consideră câștigătoare oferta care a acumulat Scor (general) maxim.
În cazul când două sau mai multe oferte (pe un lot) acumulează Scor general egal prioritate se va acorda
ofertei care a acumulat Scor mai mare la Factorul de evaluare ”Calitatea conținutului manualului”.
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 14.02.2022
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse la adresa: SIA RSAP, cu excepția celor
menționate la pct. 15.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. 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”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. 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
29. 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): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu
se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ:______
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
DA
NU
DA
DA

34. 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 se aplică
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:
 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): 5%;
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 Regulamentul cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul
general aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 143/2017, cu modificările ulterioare
operate prin ordinul MECC nr. 458/2020 va fi considerat parte componentă şi integrală a
documentației de atribuire și va predomina asupra tuturor altor documente componente în cazul
unor discrepanțe.
Digitally signed by Grîu Natalia

Conducătorul grupului de lucru: Natalia GRÎU___________________
Date: 2021.07.16 10:05:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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