Anexa nr. 2
la Documentația standard aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor
nr. 115 din 15.09.2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea rechizitelor de birou
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț
1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
2. IDNO: 1013601000082.
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63.
4. Numărul de telefon/fax: 022-26-46-48/022-29-47-30.
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@ansa.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): Autoritate administrativă cu activitate națională responsabilă de
implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi
în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului
semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Achizitii%20publice/DARI%20DE%20SEAMA/Planul%20achizi%C8%9
Biilor%20publice%20pentru%20anul%202021.pdf

9. 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/serviciilor
/lucrărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cant
itate
a

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

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

LOTUL 1 Mape

1

30000000-9

Biblioraft A4, lățimea
cotorului 50mm

buc

900

2

30000000-9

Biblioraft A4, lățimea
cotorului 70mm

buc

1000
1 din 7

Biblioraft A4, PVC, 50 mm.
Confecționat din carton rigid,
plastifiat, Mecanism metalic rezistent,
cotorul este prevăzut cu buzunar
pentru etichetă, inel de prindere;
margine metalică pentru protecția
laturilor inferioare.
Biblioraft A4, PVC, 70 mm.
Confecționat din carton rigid,
plastifiat, Mecanism metalic rezistent,

89 000,00

3

30000000-9

Dosar plastic cu șinăspirală

buc

100

4

30000000-9

Mapă A4 din plastic cu
șină

buc

1000

5

30000000-9

Folii

buc

500

6

30000000-9

Mapă cu stemă RM

buc

100

7

30000000-9

Mapa din carton

buc

4000

8

30000000-9

Mapa din carton

buc

4000

cotorul este prevăzut cu buzunar
pentru etichetă, inel de prindere;
margine metalică pentru protecția
laturilor inferioare.
Mapă A4 din plastic cu buzunar pe
coperta interior și mecanism șinăspirală Clip A. Lățimea cotorului este
de aprox.20 mm.
Fabricat din plastic gros. Ambalare
individuală
Dosar cu șină, fabricat din PVC,
coperta față transparentă lucioasă,
eticheta pentru marcare, coperta spate
color. Diverse culori
Folii de protectie. Plastic de tip
cristal, cu perforații multiple p-u
îndosariere. Format A4/50 mkm, a
cîte 100 folii în pachet, 1 pachet =1
bucata
Mapă cu stemă RM, A4 din colencor
(pentru semnarea documentelor)
Mapa din carton cu sina din metal.
260 gr/m2
Mapa din carton cu sireturi. 260
gr/m2

LOTUL 2 Hîrtie/ articole din hîrtie
1

30000000-9

2

30000000-9

3

30000000-9

4
5

6

30000000-9

30000000-9

30000000-9

Hîrtie A4 210x297,
(top)

buc

8000

buc

300

buc

200

Plic alb

buc

5000

Hartie aparat de casă
(1buc=1rulou)

buc

2000

Cub hîrtie albă pentru
notițe
Notițe autoadezive
repoziționabile pentru
fixarea mesajelor.

Calendar de birou

buc

200

Greutatea 80+/-0,6 gr/m2
Grosimea minim 105 microni
Nuanță alba (nu mai puțin de 150%)
1 buc = 1 pachet
Dimensiuni:90x90x90

364 000,00

Dimensiuni aprox.: 75x75 mm.
Diverse culori. 1 Cub a cîte 400 file. 1
cub=1buc
Plic pentru corespondenta format 110
x 220 mm, hartie alba super, gramaj
80, plic cu lipire autoadeziv.
CK-57T Standart (21м)
Calendar de masă pentru anul 2022 cu
dimensiunile de 11 x 11,5 x 6 cm.
Datele sunt mari și se văd bine. Foile
calendarului sunt fixate sigur cu o
spirală albă dublă care permite să se
întoarcă comod sau să se rupă ușor.

LOTUL 3 Agende și caiete

1

30000000-9

Caiet (Registru) 96 foi,
coperta tare, laminată

buc

160

2

30000000-9

Registru de evidenta a
corespondentei de
intrare

buc

30

30000000-9

Registru de evidenta a
corespondentei de iesire

3

Registru cartonat, în format A4, cu
liniatura matematica. Coperta din fata
este prevazuta cu spatiu pentru
etichetare. Copertile din fata si din
spate ale registrului sunt realizate din
carton rigid plasitifat, laminat.
Registrul contine un numar de 96 de
foi, din hartie de gramaj 60 g/mp.
Registrul este lipit si cusut, ceea ce
asigura o utilizare intensiva.
50 foi, offset, format A4
50 foi, offset, format A4

buc

30
2 din 7

6 400,00

LOTUL 4 Accesorii de birou

1

30000000-9

Agrafe piramidale
pentru birou din metal

buc

900

2

30000000-9

Ascuțitoare p-u
creioane

buc

100

3

30000000-9

Ascuțitoare mecanică

4

30000000-9

Bandă adezivă

5

30000000-9

Bandă adezivă

6

30000000-9

Agrafe pentru birou, fabricate din fir
metalic de calitate înaltă. Lungime –
25-28 mm.
Ambalate în cutie de carton a cîte 100
buc.
1cutie = 1buc.
Ascuțitoare p-u creioane cu container.

20

Ascuțitoare mecanică cu Carcasă
plastic, freză ce asigură ascuțire
calitativă cu mecanism fixare de
masă.

buc

200

Lățimea aprox: 19mm, lungimea 33m,
transparentă

buc

130

Lățimea aprox: 45mm, lungimea
180m, transparentă

buc

Calculator pe 12 biți,
dimensiuni 200*155*20
mm

buc

60

7

30000000-9

Capsator metalic

buc

400

8

30000000-9

Creion, triunghilar HB.

buc

1000

9

30000000-9

Marker neon text

buc

450

10

30000000-9

Marker permanet

buc

100

11

30000000-9

buc

100

12

30000000-9

Marker permanent
Cerneală pentru
ștampile

buc

250

13

30000000-9

Corector stilou

buc

400

14

30000000-9

Clips-uri din metal de
19mm.

buc

200

15

30000000-9

Clips-uri din metal de
25mm.

buc

300

16

30000000-9

Clips-uri din metal de
51mm.

buc

100

17

30000000-9

Capse din metal

buc

1200

18

30000000-9

Capse din metal

buc

1000
3 din 7

Design simplu și ușor de utilizat,
butoane confortabile din plastic.
Calculatorul oferă un funcțional
avansat, cum ar fi, display fixat,
registru dublu de memorie, funcții
matematice, funcție oprire automată,
două surse de energie, element solar
și baterie. Analog Citizen 888
Capsator metalic 24/6, pentru minim
20 de foi, Lungimea 132 mm
Grafit cu corp din lemn cu scriere
ușoară, radieră moale.
Marker text pentru evidențierea
textului pe orice tip de hârtie, inclusiv
hârtie pentru fax, culori fluorescente,
cu o bună transparență. Corp din
plastic, vârf retezat de min 5 mm
(culori galben, orange, roz)
Culoarea: neagră
Culoarea: albă
Cerneală pentru ștampile, culoarea
albastră, 30 ml
Corector-stilou, pe baza de alcool cu
virf metallic de 0,8 mm. Lichid ce se
usuca rapid si usor de aplicat, ofera la
fel o acoperire ideala a suprafetei.
Volumul 12 ml.
Anul producerii 2021
Clipsuri din metal p-u prinderea
hîrtiei fără perforarea acesteia.
Ambalate a cîte 12 Clips-uri. în cutie.
1 buc=1 cutie
Clipsuri din metal p-u prinderea
hîrtiei fără perforarea acesteia.
Ambalate a cîte 12 Clips-uri. în cutie.
1 buc=1 cutie
Clipsuri din metal p-u prinderea
hîrtiei fără perforarea acesteia.
Ambalate a cîte 12 Clips-uri în cutie.
1 buc=1 cutie
Capse din metal, nr. 24/6 (1000 buc),
1 buc=1 cutie
Capse din metal, nr. 10 (1000 buc),
1 buc=1 cutie

79 000,00

19

30000000-9

Cutter

buc

400

20

30000000-9

Decapsator

buc

200

21

30000000-9

Foarfece ergonomic de
birou

buc

130

22

30000000-9

Index-uri autodezive
din plastic tip săgeată

buc

1500

23

30000000-9

buc

30

24

30000000-9

buc

25

25

30000000-9

Index-separator alfabet
color
Index-separator cifrat,
color

Clei creion

400
buc

26

30000000-9

Pix pe bază de ulei
(albastru)

buc

5000

27

30000000-9

Pix pe bază de ulei
(negru)

buc

300

28

30000000-9

Pix pe bază de ulei
(rosu)

buc

300

29

30000000-9

Radiera dublă,
culoare alb-gri

buc

150

30

30000000-9

Suport de masa

buc

70

31

30000000-9

Suport pentru
documente orizontal

buc

50

30000000-9

Perforator, min 40 de
coli de hîrtie de 80g /
m2.

buc

32

60

33

30000000-9

Tabla magnetică de scris

buc

1

34

30000000-9

Markere tabla
magnetică

buc

20

buc

4

buc

2

buc

5

35

30000000-9

36

30000000-9

37

30000000-9

Bureta magnetica
pentru tabla
Magneți colorați pentru
tabla magnetică
Spray curățare tabla

4 din 7

Cutter pentru hîrtie 18 mm
Decapsator
"Mîner din plastic – lama din inox;
Vârf ascuțit. Lungime aprox: –
16,3cm., cu insertii din cauciuc"
Culori neon, 45x12mm, "sageata"
5 culori x20foi= 1set; 1 set = buc
Adera la orice tip de suprafata,avand
adeziv repozitionabil.
Materialul filei permite inscriptia cu
pix sau creion.
Din plastic, color, A-Z
1 buc=1 pachet
Din plastic, color, 1-31 (31file)
1 buc=1 pachet a cîte 31 file
Lipici de birou pe bază de PVP pentru
hârtie și carton. Compoziție adezivă
fără bulgări și fibre și are o aplicație
economică uniformă. Se usucă rapid,
lavabil, nu este toxic, gramaj 21- 25
gr. Anul producerii 2020 -2021
Pix cu bilă 0,7 mm, baza de ulei de
calitate superioară, corp și capac din
plastic transparent de culoare fumurie,
culoarea cernelei – albastru
Pix cu bilă 0,7 mm, baza de ulei de
calitate superioară, corp și capac din
plastic transparent de culoare fumurie,
culoarea cernelei - negru.
Pix pe baza de ulei cu cerneala care
asigura scriere fluida. Tija se
înlocuieste.
Culoarea carcasei se
potriveste cu culoarea cernelei. Are
capac. Grosimea vîrfului tijei: 0,7
mm. Manseta pentru degete este
cauciucata. Culoarea cernelei - rosie.
Din cauciuc natural, pentru creion si
cerneală (alb-gri). Dimensiuni:
55x14x8mm
Cu 3 compartimente p/u blocuri de
hirtie din metal, tip plasa
Din plasă metalică, cu 3 secţii;
3 secții= 1 set, 1set = 1buc
Carcasa metalică, riglă extensibilă cu
o scală. Container detașabil din
material plastic pentru colectarea
deșeurilor.
Suprafata magnetică tratată special
rezistentă la actiunea acizilor si la
zgarieturi. Suprafața albă lăcuită,
rama aluminiu.Taviță markere și
accesorii prindere incluse.
Dimensiuni: 90x120 cm
Marker pentru flipchart Culori:
albastu, negru, verde, rosu, a cite 5
buc fiecare culoare
Bureta magnetica pentru tabla
ABS plastic. Diametru 22mm, a cîte 8
bucati în set, 1 set=1buc
Spray-ul se foloseste la indepartarea
urmelor lasate de markere.

30000000-9

38

30000000-9

39

Suport magnetic

buc

10

Indigo albastru A4

buc

25

Suport magnetic pt agrafe
Indigo albastru A4, 100 foi, 1 buc=1
pachet
Indigo negru A4, 100 foi, 1 buc=1
pachet
Pernuță cu gel (pentru numărat),
volum aprox: 15ml, conceput pentru
lucrul cu hârtii și numărarea
bancnotelor, nu lasă pete grase
Riglă din material plastic transparent,
rezistent la rupere. 30cm
Pioneze - cuie metal pentru panou
plută, 50 pioneze în cutie, 1 cutie =1
buc

40

30000000-9

Indigo negru A4

buc

10

41

30000000-9

Buritieră gel pentru
degete, aprox:15ml

buc

30

42

30000000-9

Riglă

buc

60

43

30000000-9

Poineze metal pentru
panou plută

buc

40

Flash Drive

buc

102

Șervețele umede

buc

100

LOTUL 5 Accesorii pentru computer
1

30000000-9

2

30000000-9

17 100,00
32GB USB3.1
Pentru curățarea monitoarelor
Capacitate:100 buc/tub, 1 tub=1 buc

LOTUL 6 Distrugător de documente (shredder)

1

30100000-0

Distrugător de
documente (shredder)

buc

10

Suma totală fără TVA

Frecvența de utilizare pînă la 2000 de
coli pe zi, tipul de tăietură: încrucișată
sau micro, capacitatea de tăiere
simultană:11-20 coli, volumul coșului
de colectare: pînă la 23 litri,
mărunțirea mai multor tipuri de
materiale: hîrtie, CD/DVD, carduri,
distrugere silențioasă

50 000,00

605 500,00

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi;
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de maxim 7 zile
lucrătoare de la solicitare; Livrarea bunurilor conform solicităriilor se efectuează de către vânzător,
(inclusiv descărcarea si depozitarea), la oficiul central ANSA situat mun. Chișinău str. Kogălniceanu, 63.
14. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2021.
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
16. Prestarea serviciului este rezervată unei profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative (după caz): nu
17. 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

1

Cerere de participare

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

conform (anexei nr. 7), semnată electronic de
către operatorul economic
5 din 7

Nivelul
minim/
Obligativi
tatea

Da

2

3

Formularul DUAE (anexa la Ordinul MF Nr.72
Documentul Unic de Achiziții European din 30.06.2020 modificat prin Ordinul M. F. nr.
146 din 24.11.2020), confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice
Dovada înregistrării persoanei juridice,
Extras din Registrul de Stat al persoanelor
în conformitate cu prevederile legale din juridice (cu indicarea listei asociaților). Copie,
ţara în care ofertantul este stabilit
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.

4

Specificații tehnice

5

Specificații de preț

6

Garanția pentru ofertă -1% din valoarea
ofertei fără TVA.

conform (anexei nr.22), cu prezentarea
specificaţiei tehnice depline, confirmate prin
aplicarea semnăturii electronice.
În cazul excluderii, necompletării sau completării
defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.
conform (anexei nr.23), confirmate prin
aplicarea semnăturii electronice.
În cazul excluderii, necompletării sau completării
defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.
Scrisoare de garanţie bancară (anexa nr.9)original, sau ordin de plată pentru transfer confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.

Da

Da

Da

Da

Da

18. Garanția pentru ofertă, după caz obligatoriu, cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.
19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz obligatoriu, contractul va fi însoţit de o
Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială), cuantumul 5%.
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz - nu se aplică.
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se
desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim conform SIA RSAP.
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
Condiții suplimentare pentru loturile: 3 - 4
Prezentarea mostrelor: LOTUL 3 Agende și caiete - numărul de ordine a pozițiilor: 1,2, 3.
LOTUL 4 Accesorii de birou - numărul de ordine a pozițiilor:3, 8-9, 19, 25-29, 32.
23. Ofertele se prezintă în: valuta națională (lei MD) – în cazul operatorilor economici rezidenți,
sau valută străină - în cazul operatorilor economici nerezidenți, echivalentul în lei MD la data deschiderii
ofertelor.
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor: Nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: conform SIA RSAP;.
- pe: conform SIA RSAP.
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate: nu vor fi acceptate.
30. 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”.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
stat.
6 din 7

32. Respectivul contract se refertr la un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplic6.
33. Denumirea qi adresa organismului competent de solufionare a contesta{iilor:
Agenlia Nulionald pentru So lulionarea Contestuliilor
Adresa: mun, ChiSindu, bd. $tefan cel Mare gi Sfdnt nr;124 (et,4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 0 2 2-8 2 0 6 5 2, 0 2 2 I 20-6 5 1, coqtgstatii@ansc.md
34. Data (datele) qi referinfa (referinfele) publiclrilor anterioare in Jurnalul Olicial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referE anunful respective (dactr este cazul): nu
se aplic6.

35. in cazul achizi{iilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunfurilor
viitoare: nu se aplic6.
36. Data publicirii anun{ului de inten{ie sau, dupi caz, precizarca cI nu a fost publicat un
astfel
nu a
ruDL publicat;
tr uE
de alrurr]a
anun{: rru
C[ fost
PLrurrv4L,
I
37. Datatransmiterii spre publicare a anunfului de participare: ,t( -OCbrnSAtZ',
38. in cadrul procedurii de achizifie publici se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utibzalaceepta sau nu
Depunerea electronicd a ofertelor sau a cererilor de participare
Se acceptd
Sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptd
Facturarea electronicd
Se acceptd
Pldtile electronice
Se acceptd

39. Contractul intrE sub inciden{a Acordului privind achizi{iile guvernamentale al
Organiza[iei Mondiale a Comer{ului (numai in cazul anunfurilor transmise spre publicare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplic6.

Conducitorul grupului de lucru:

Oleg LI$CENCO
lRU
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