ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Mape A4
Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului
1. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105
2. Numărul de telefon/fax: 0 22 820-205; 820-201; 820-196; 820-221
3. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sap@parlament.md
4. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
5. 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): Autoritate centrală
6. 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

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciil
or/lucrărilor
solicitate

Unitate
a de
măsur
ă

Cantitat
ea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

200

Mapă A4 (220*310 mm)
Material imitație piele.
Culoare roșie omogenă, suprafață
texturată din față. Mapa este de
tip clasic, cu două scoarțe de
carton, buretată. Forzaț de hîrtie
și
fâșia
pentru
fixarea
documentelor de aceeași nuanță.
Pe coperta I se ștanțează cu aur,
în partea superioară, Stema de
Stat a Republicii Moldova
(50*60
mm)
în
varianta
conturată, iar în partea de jos, cu
litere capitale, inscripția în două
rânduri:
”PARLAMENTUL
REPUBLICII MOLDOVA”
Conform Anexei.
Operatorul economic va prezenta
mostra materialului și palitra de
culori.

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

Lot

228000008

1

Mape A4

buc

Valoarea estimativă totală, fără TVA

16 667,00

16 667,00

7. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 10 zile de la
înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat.
8.

Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021
1

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

9. 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:
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Dovada înregistrării persoanei
juridice

Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii

Obligatoriu

2

Oferta

Cu indicarea prețului pe unitate
(fără TVA, cu TVA), preț total
(fără TVA, cu TVA).

Obligatoriu

Producător, model, țara de origine
3

Date despre participant

Cu indicarea adresei (fizice,
juridice), date de contact (nr. de
tel, adresa e-mail), persoana de
contact.

Obligatoriu

4

Certificat de atribuire a contului
bancar

Eliberat de banca deținătoare de
cont

Obligatoriu

10. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
11. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: Conform SIA RSAP

-

pe: Conform 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
13. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
14. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
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”.
16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
română
Conducătorul grupului de lucru

2

