Anexa nr. 7
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE
Către_______
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI /
1006601000196
_____________________________________________________________
––––– (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul
achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr
ocds-b3wdp1-MD-1653978020606 din . .31.05.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea pr
ocedurii pentru atribuirea contractului Echipament individual şi de sprijin. (denumirea co
ntractului de achiziție publică), noi .Total Gravura SRL .(denumirea/numele ofertantului/c
andidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atri
buire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, n
eavînd obiecții la documentația de atribuire.
Data completării .05.06.2022 . . . . . Digitally
. . . . . .signed
. Cubystimă,
Toma Sergiu
Date: 2022.06.06 09:10:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ofertant/candidat

. . . Total Gravura SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)

1

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei
Către____Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI /
1006601000196
________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _Echipament
individual şi de sprijin
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achizițieocds-b3wdp1-MD-1653978020606 _
Achizitii.md ID.21057383_____________________________,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _30zile (treizeci zile), (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
31.12.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înaite de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

05.06.2022. . Digitally
. . . . . .signed
. . . .by. Toma Sergiu
Cu stimă,
Date: 2022.06.06 09:11:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ofertant/candidat

Total Gravura SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)

2

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în
coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1653978020606_____________din_31.05.2022________
Obiectul achiziției:_Echipament individual şi de sprijin
___________________

Denumirea
bunurilor/serviciilor

1

Drapelul Republicii
Moldova 0,825 m *
1,65 m

3

Denumire
a
modelului
bunului/se
rviciului
2

Ţara de
origine

Producătorul

3

4

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea
contractantă

5
Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistenta
soprita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei–
minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea
ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus
pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul
Digitally signed by Toma Sergiu
va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din
Date: 2022.06.06 09:11:52 EEST
metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
exploatarea în condiții de temperatură de la -25° pînă la + 40°
la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie
pînă la 25 m/sec - min. 1 an.
Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din
17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
Nuanţele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat:
Culoare Nuanţ Panto CMYK
RGB
HTML
a
a
ne
Albastru Albast 293c 97.81.0
0-70#0046A
(azur)
ru de
.0
174
E
Berlin
Galben
Crom
109c 1.15.10
255#FFD2

Specificarea tehnică deplină propusă de
către ofertant

Standar
de de
referinţă

6

7

Roşu

Drapelul Poliției de
Frontieră 0,825 m *
1,65 m

Drapelul Uniunii
Europene 0,825 m *
1,65 m

4

Vermi
on

186c

0.0

210-0

00

13.100.
90.4

204-947

#CC09
2F

Maro
4645c 28.15.6
176#B07E5
[la
8.7
126-91
B
acvilă]
Verde
3415c 100.26. 0-122- #007A5
[la
86.14
80
0
ramura
de
măslin]
Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistenta
soprita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei–
minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea
ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus
pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul
va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din
metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de
exploatarea în condiții de temperatură de la -25° pînă la + 40°
la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie
pînă la 25 m/sec - min. 1 an.
Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI
NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu
privire la includerea unor simboluri corporative ale
Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor
Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.
Culoarea drapelului: Verde, de nuanța smaraldului,
strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul
Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de
culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori
RGB.
Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistenta
soprită la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei–
minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea
ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus
pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul
va fi folosit atît la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din
metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de

exploatarea în condiții de temperatură de la -25° pînă la + 40°
la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie
pînă la 25 m/sec - min. 1 an. Design drapelului, proporţiile și
geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocoalele
internaționale legale.
Drapelul Republicii
Moldova 1,5 m * 3,0
m
Drapelul Poliției de
Frontieră 1,5 m * 3,0
m

Drapel din atlas
conform specificației 1
m*2m

Stegulețe mici de masă
din atlas cu suport 10,0
cm * 20,5 cm

Stegulețe mici de masă
din atlas cu suport
triplu 10,0 cm * 20,5
cm
Drapelul pentru
ambarcațiuni 0,3 m *
0,6 m
Fanion din atlas cu
două fețe cu stemă
Poliției de Frontieră
15,0*21,0 cm
TOTAL

5

Caracteristice tecnice, descrierea drapelulu și materialul
folosit conform punct nr. 1
Caracteristice tehnice, descrierea drapelului și materialul
folosit conform punct nr. 2
Drapelule confecționate din atlas (satin, material de calitatea
Premium), Densitatea -180-200 gr/m², destinat pentru interior
cu dubla față si prevăzut cu franjuri, va fi instalat în săli de
protocol. Finisare: cu buzunar pentru lance. Drapelele trebuie
să fie confecționate în conformitate strictă cu protocoalele
internaționale legale.
1. Agenției FRONTEX - 1 buc.
2. PF - 1 buc.
Materialul steagului - atlas; Densitatea 130-140 gr/m²;
printare: pe ambele părți; tehnologie printare: digital print;
Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol;
Stegulețe trebuie să fie confecționate în conformitate strictă cu
protocoalele internaționale legale.
1. Frontex - 1 buc.
2. Letonia - 1 buc.
Materialul steagului - atlas; Densitatea 130-140 gr/m²;
printare: pe ambele părți; tehnologie printare: digital print;
Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol;
Stegulețe trebuie să fie confecționate în conformitate strictă cu
protocoalele internaționale legale. (PF, RM, UE)
Caracteristice tecnice, descrierea drapelului și materialul
folosit conform punct 1.
1. RM – 30
2. PF - 20
Material textil din atlas, printarea pe ambele părți, sistemul de
prindere lateral. Stema Poliției de Frontieră pe partea față și
verso. În engleză și română.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:___Toma Sergiu__________________________ În calitate de: _Administrator_______________
Ofertantul: ____Total Gravura SRL___________________ Adresa: _mun. Chișinău, str Cuza Voda 6/31_________________________
Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție_
ocds-b3wdp1-MD-1653978020606
_____________din_31.05.2022________
Obiectul de achiziției:__Echipament individual şi de sprijin____________

Denumirea
bunurilor/serviciilor

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Preţ unitar
(fără TVA)

Preţ unitar
(cu TVA)

Suma
fără
TVA

Suma
cu TVA

Termenul de
livrare/prestare

Clasificație
bugetară
(IBAN)

Disco
unt
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

35821
000-5

Digitally signed by Toma Sergiu
Date:
2022.06.06Republicii
09:17:23 EEST
Drapelul
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Moldova
0,825 m * 1,65 m

Buc

126

341,66

410

43050

51660

35821
000-5

Drapelul Poliției de
Frontieră 0,825 m * 1,65 m

Buc

144

341,66

410

49200

59040

35821
000-5

Drapelul Uniunii Europene
0,825 m * 1,65 m

Buc

51

341,66

410

17425

20910

35821
000-5

Drapelul Republicii
Moldova 1,5 m * 3,0 m

Buc

1

1125

1350

1125

1350

35821
000-5

Drapelul Poliției de
Frontieră 1,5 m * 3,0 m

Buc

3

1125

1350

3375

4050

Cod
CPV

6

în termen de 30 zile, din data
înregistrării contractului la
Ministerul Finanțelor;
în termen de 30 zile, din data
înregistrării contractului la
Ministerul Finanțelor;
în termen de 30 zile, din data
înregistrării contractului la
Ministerul Finanțelor;
în termen de 30 zile, din data
înregistrării contractului la
Ministerul Finanțelor;
în termen de 30 zile, din data
înregistrării contractului la
Ministerul Finanțelor;

---

---

---

---

---

35821
000-5
35821
000-5
35821
000-5
35821
000-5
35821
000-5

Drapel
atlas
conform
Digitally din
signed
by Toma
Sergiu
Date: 2022.06.06 09:15:42 EEST
specificației
1
m
*
2m
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Stegulețe mici de masă din
atlas cu suport 10,0 cm *
20,5 cm
Stegulețe mici de masă din
atlas cu suport triplu 10,0
cm * 20,5 cm
Drapelul pentru
ambarcațiuni 0,3 m * 0,6 m
Fanion din atlas cu două
fețe cu stemă Poliției de
Frontieră 15,0*21,0 cm
TOTAL

Buc

2

2083,33

2500

4166,66

5000

în termen de 30 zile, din data
înregistrării contractului la
Ministerul Finanțelor;

---

Buc

2

150

180

300

360

în termen de 30 zile, din data
înregistrării contractului la
Ministerul Finanțelor;

---

Buc

15

183,33

220

2750

3300

în termen de 30 zile, din data
înregistrării contractului la
Ministerul Finanțelor;

---

Buc

50

58,33

70

2916,66

3500

în termen de 30 zile, din data
înregistrării contractului la
Ministerul Finanțelor;

---

Buc

150

58,33

70

8750

10500

în termen de 30 zile, din data
înregistrării contractului la
Ministerul Finanțelor;

---

133058,33

159670

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:___Toma Sergiu __________________________ În calitate de:
Administrator______________
Ofertantul: _________Total Gravura __________
Adresa: _____mun. Chișinău str. Cuza Vodă 6/31
___________________________________________________

7

8

