ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea bunurilor prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț
1. Denumirea autorității contractante: Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI;
2. IDNO: 1013601000521;
3. Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alexandri,42
4. Numărul de telefon/fax: (022)255 528
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sti@mai.gov.md;
anastasia.caraivanova@mai.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): Instituție de stat din subordinea MAI;
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
.
d/
o

Co
d
CP
V

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr
ărilor solicitate

Unitat
ea de
măsur
ă

Cantitatea

Termen
de
prestar
ea
serviciil
or

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

1.

30197600-2

Achiziționarea blanchetelor de strictă evidență

Blanchete de strictă
evidență cu
semne/elemente de
protecție pentru caziere
judiciare/ detaliate/
contravenţionale

filă

301 000

30 zile

Valoarea estimativă totală (fără TVA)

Formatul A5.
1.1 Suportul pentru tipar:
Blanchetele se vor produce pe suport de hîrtie
securizată de 90 g/m2, marimea 210 x 148,50
mm. Hîrtia trebuie să conțină 4 grade de
protectie:
a) cu filigran vizibil la lumină transparentă;
b) cu implantarea în structura ei a cel puţin unei
fibre vizibile;
c) fibre luminiscente de cel putin două culori
vizibile în raze UV;
d) hîrtie fără luminiscenţă în raze UV (fără
decoloranţi optici).
1.2 Reflectarea grafică a blanchetei:
Imprimarea blanchetelor se va efectua în câteva
etape:
a) Elaborarea designului blanchetei;
b) Imprimarea filigranelor aprobate şi a logourilor necesare cu cerneluri, tipar policolor 4+0;
c) Numerotarea blanchetelor cu seria şi numarul
în diapazonul STI-01 900001 – STI-02 200500
prezentat de STI MAI, conform designului
aprobat;
d) Barcodarea blanchetei cu bar cod identic seriei
şi numărului blanchetei;
e) Verificarea şi ambalarea blanchetelor câte de
500 foi în pachet.

110 000,00
1

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile de la data semnării
contractului;
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;
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
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

Descrierea
criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Semnat electronic de către operatorul economic.

Da

2.

Formularul ofertei

Original în conformitate cu Formularul F3.1, confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.

Da

3.

Specificația tehnică

Original în conformitate cu Formularul F4.1, confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.

Da

4.

Specificația de preț

Original în conformitate cu Formularul F4.2, confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.

Da

5.

Garanţia pentru ofertă
1%

Original în conformitate cu Formularul garanției bancare F3.2,
sau prin transfer la contul autorității contractante confirmată prin
transfer de plată, prin aplicarea semnăturii electronice de către
operatorul economic.

Nu

Dovada
înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate
cu
prevederile legale din
țara în care ofertantul
este stabilit

Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare
eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie
legalizată din care să rezulte adresa actuală și obiectul de
activitate al societății.
•Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din
Registrul de stat al persoanelor juridice
În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune
documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată se
desfășoare activitățile ce fac obiectul contractului, cum ar fi:
•statutul cu modificările la zi.
•procese verbale relevante, etc.
Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității
profesionale, operatorul economic străin va prezenta documente
din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare
ori apartenența din punct de vedere profesional.
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
operatorul economic.
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe trebuie prezentată
Licență de activitate și/sau Autorizația de funcționare. Copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
operatorul economic.

6.

7.

8.

Actul
care
atestă
dreptul de a livra
bunuri
Certificat
existența
datoriilor

privind
sau lipsa
față
de

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
operatorul economic
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Da

Da

Da

bugetul public național
(eliberat
de
Inspectoratul Fiscal)
9.

13.

Confirmarea
capacității executării
calitative
a
contractului
de
achiziție

Original eliberat de participant, care reflecta următoarea
informație: Livrarea echipamentelor

Certificat
deținerea
bancar

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
operatorul economic.

privind
contului

Da

Da

Extras din registru
persoanelor juridice
Garanția
de
execuție 5%

14.

bună

Formularul 3.3 originalul garanției pentru ofertă emis de o bancă
deținătoare de cont sau transfer la contul beneficiarului
(originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul
autorității contractante str. V. Alexandri, 42, mun. Chișinău).

Da

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică;
17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț,
corespunderea specificației tehnice, corespunderea termenilor de referință și cerințele obligatorii solicitate
sau oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor: nu se aplică;
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

-

-

-

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

ora: Informația o găsiți în SIA RSAP;

-

data: Informația o găsiți în SIA RSAP;

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice;
22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse;
23. 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” ;
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
română;
25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică;
26. 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
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27. 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;
28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică;
29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunț: nu este publicat;
30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.07.2021
31. 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
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Accepta
Accepta
Accepta
nu

32. 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;
33. Alte informații relevante: nu sunt.
Conducătorul grupului de lucru: _______________
L.Ș.

Digitally signed by Bivol Igor
Date: 2021.07.14 10:28:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Igor Bivol

