ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Ia procedura de achiziţie a bunurilor de mică valoare
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”
2. IDNO:1003600152640
3. Obiectul achiziţiei: Articole de birou
4. Cod CPV: 30100000-0
Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării articolelor de birou
[obiectul achiziţiei]
conform necesităţilor IMSP SCMC „V. Ignatenco”
[denumirea autorităţii contractante]
(în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2022, este alocată suma necesară din CNAM.
[sursa banilor publici]
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind
livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor
solicitate

Unitatea de
măsură

Canti
ta tea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă

Lotul nr. 1 Articole de birou
30100000-0
1.1

1.2

30100000-0

M aşină de calculat
(Calculator)

buc

20

Agrafe mici

buc

75

Agrafe mari

buc

75

Banda adeziva

buc

40

Dimensiuni 12mm/33 m,
transparent

Bandă adezivă(Scotch
mare)

buc

50

Dimensiuni 48mm/50m,
transparent

Baterii AAA

buc

30

Alkaline

Baterii AA

buc

20

Alkaline

Bloc de hârtie pt notiţe,
albă

buc

50

Dimensiuni 9 x 9 x 9. Set 1000
file.

N otă adezivă pentru notite

buc

50

Dimensiuni 76*76, set 100 file

30100000-0
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

30100000-0
30100000-0
30100000-0
30100000-0
30100000-0
30100000-0
30100000-0

1.10

1.11
1.12
1.13
1.14

30100000-0
30100000-0
30100000-0
30100000-0

Display LCD, înclinat, 12 digiti,
alimentare solara+baterie,
inchidera automata in caz de
neutilizare, taste din cauciuc,
fuctii standard. Dimensiune
aproximative 20xl5.7x2.5cm
26mm, min:50 buc/cutie,
nichelate, forma rotungita
50mm, min:50 buc/cutie, forma
rotungita, ondulate, pentru
fixarea a multor foi.

Index-uri din plastic STICKn,
neon, 45x12 mm, 5 buc. x 25
file
A5 /matematică, 24 file, copertă
din carton bicolor

N otă adezivă pentru notite

buc

50

Caiet

buc

70

Caiet

buc

100

A5 /matematică, 48 file, copertă
din carton bicolor

Caiet

buc

150

A5 /matematică, 96 file, copertă
din carton bicolor

Invelitori caiet (A5)

buc

90

A5, minim 70 microni

1

30100000-0
1.15
30100000-0
1.16

1.17

30100000-0

buc

150

Caiet (A4- 48 foi) Tip
Registru

buc

50

Invelitori caiet (A4)

buc

80

Capsator mare

buc

2

Capsator mic

buc

50

Capse 23/10

buc

5

Capse N 10

buc

50

Capse N 24/26

buc

100

Min.1000 buc/cutie, din metal,
capse de tip 24/6, duritate înalta

Capse 23/6

buc

5

Min.1000 buc/cutie, din metal,
capse de tip 23/6, duritate înalta

CD -R

buc

50

Capacitate 700MB

30100000-0
1.18

30100000-0
1.19

30100000-0
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

30100000-0
30100000-0
30100000-0
30100000-0
30100000-0

1.25

Cerneala albastra pentru
stamplila

buc

10

Clei pentru birou 250 gr

buc

200

Clei pentru birou 1
L

buc

50

Clipsuri mari

buc

75

Clipsuri mici

buc

75

Corector pix

buc

100

30100000-0
1.26
30100000-0
1.27
30100000-0
1.28

30100000-0
1.29

30100000-0
1.30

Tip Registru/ matematica, 96
foi, foi albe, coperta din carton
bicolor
Tip Registru/ matematica, 48
foi, foi albe, coperta din carton
bicolor

Caiet (A4- 96 foi) Tip
Registru

2

A4 (tip registru), minim 70
microni
Capsator metalic, capacitate de
capsare pina la 70 foi, fabricat
din otel, adincimea hirtiei
introduse 63mm, tipuri de cusut
- capsator inchis. Să funcţioneze
cu capse nr.23/10.
Capsator metalic, capacitate de
capsare pina la 30 foi, fabricat
din otel, adincimea hirtiei
introduse 63mm, tipuri de cusut
- capsator inchis. Sa funcţioneze
cu capse nr.24/6
Min.1000 buc/cutie, din metal,
capse de tip 23/10, duritate
înalta
Min.1000 buc/cutie, din metal,
capse de tip 10, duritate înalta

culoare albastra, calitativa, cu
uscare rapida si cu densitatea
culorii inalta pentru vizibilitate
clara a ştampilei.
M asa 250 gr, calitate superioara
pentru incleierea hirtiei,
cartonului. PVA
Masa 1 litru, calitate superioara
pentru incleierea hirtiei,
cartonului. PVA
Pentru prinderea colilor de
hârtie, metal rezistent la
utilizare. Special confecţionate
pentru prinderea documentelor
(5 lmm)
Pentru prinderea colilor de
hârtie, metal rezistent la
utilizare. Special confecţionate
pentru prinderea documentelor
(25mm)
Corector pix - pentru corectarea
textelor scrise prin apasarea
uşoara a virfului, virf metalic,
grosimea urmei 1-2 mm, uscare
rapida. Cantitatea: 10 - 12 ml.

30100000-0
1.31

Creioane simple

buc

250

Dosar carton A4 cu şină

buc

150

Foarfece de birou

buc

40

Folii A4

buc

200

Rame pentru diplome

buc

50

Hirtie A4 culoare galbena

buc

2

30100000-0
1.32

1.33

30100000-0
30100000-0

1.34

30100000-0
1.35

1.36

30100000-0
30100000-0

1.37

1.38
1.39
1.40

M apa carton cu şiret

buc

150

30100000-0

M apa dosar din plastic cu
şină

buc

210

30100000-0

M apa dosar plastic cu 30
folii

buc

50

30100000-0

M apa dosar plastic cu 100
folii

buc

50

M ape bibliograf mare

buc

65

Mape bibliograf medii

buc

45

30100000-0

1.41

30100000-0
1.42

3

Creion grafit, lungimea de 1820cm, duritate medie 2HB,
forma hexagonala, invelis din
lemn lăcuit, uşor de ascutit si
prevăzut cu guma.
Dosar din carton, A4, cu şina
din metal. Fabricata din carton
rigid de calitate inalta, culoarea
copertei monotona, deschisa,
densitatea cartonului minim
220g/m2.
Lungime: 150-170 mm, Lama
din otel inoxidabil
100 buc ./set, format A4,
polipropilena, transparent,
grosimea - 40 microni,
deschiderea de sus cu perforaţii
standard pentru dosare.
Mărime A4. Cu stică şi cu ramă
din lemn. Culoare cafeniu
deschis.
A4 80 gr/m2, culoare
galbena (ambalaj 500 foi)
M apa cu legătură, format A4,
pentru pastrarea documentelor,
fabricata din carton, densitatea
cartonului minim 220g/m2,
tipul copertei monoton
inzestrata cu liniatura pentru
denumire.
A4, cu şina, cu găuri, diverse
culori
30 folii verde/albastru/rosu
100 folii intergate
verde/albastru/rosu
Biblioraft A4 - minim 75mm,
coperta din carton cu strat de
PVC. Mecanismul de arc cu
clip, inel pentru prindere, care il
face uşor de utilizat in birou.
Contur metalic in partea de jos a
bibliografului. Index comod si
detaşabil, pentru notite,
amplasat in partea de fata a
biblioraftului. Coperta de carton
cu strat de PVC, mecanism de
arc cu clip, inel pentru prindere,
lacat pentru prindere, lacat
pentru ficsare, contur metalic,
index detaşabil, culoarea
albastra.
Biblioraft A4 - 50mm, coperta
din carton cu strat de PVC.
Mecanism de arc cu clip, inel
pentru prindere, care il face uşor
de utilizat in birou. Contur

1.43
1.44
1.45
1.46

30100000-0
30100000-0
30100000-0
30100000-0

M archer textil

buc

70

Marker pentru notite,
galben

buc

80

buc

30

marker permanent, cu virful
latit, pe baza de alcool.
marker permanent, cu virful
latit, pe baza de alcool.

buc

50

marker permanent de culori, cu
virful latit, pe baza de alcool.

M arker pentru notite, roşu
M arker pentru notite,
verde

30100000-0
1.47

Pix cu bila albastru

30100000-0

1.51

30100000-0
30100000-0

1000

buc

50

Pix cu bila verde

buc

30

Plic mare

buc

50

A 4 cu banda de silicon

Plic mediu

buc

50

Radiera

buc

100

Rigle

buc

60

Perforator

buc

5

M apa clipboard

buc

3

M apa unghi

buc

50

Ascuţitoare

buc

50

30100000-0
1.52

1.53

30100000-0
30100000-0

1.54

1.55
1.56
1.57

30100000-0
30100000-0
30100000-0

Pix cu bila pentru utilizare
repatata, corp din plastic,
transparent, capac cu clip de
prindere. Lungimea de scriere
2000 m, diamentru 0.7 mm,
cerneala albastră
Pix cu bila pentru utilizare
repatata, corp din plastic,
transparent, capac cu clip de
prindere. Lungimea de scriere
2000 m, diamentru 0.7 mm,
cerneala roşie
Pix cu bila pentru utilizare
repatata, corp din plastic,
transparent, capac cu clip de
prindere. Lungimea de scriere
2000 m, diamentru 0.7 mm,
cerneala verde

1.49

1.50

buc

Pix cu bila roşu

1.48

30100000-0

metalic in partea de jos a
biblioraftului. Index comod si
detaşabil, pentru notite,
amplasat in partea de fata a
biblioraftului. Coperta sa fie din
carton cu strat de PVC,
mecanism de arc cu d p i, inel
pentru prindere, lacat pentru
ficsare, contur metalic, index
detaşabil, culoare albastra.
Culoare negru, vârf rotund,
minim 1,8 mm, rezistent

4

C6 cu banda detaşabilă pentru
lipire
Dimensiuni 50mm*10mm duo
color, elastica, omogena la
consistenţă, uşoara fara
zgirieturi.
Rigla din lemn, lungimea 30cm,
cu dimensionare in cm si inch
Distanţa între cuţite minim. 80
mm. Să fie dotat cu container
confetti. Să fie echipat cu rigla
din plastic. Capacitate minim 30
foi.
Mapa clipboard din carton
acoperit cu PVC, format A4.
M apă unghi A4, minim 180
microni. Diferite culori.
Metal. Calitate superioară.

1.58
1.59

30100000-0
30100000-0

Marker albastru

buc

40

Umezitor buretiera

buc

11

Suport vertical hirtie

buc

15

Lipici solid

buc

5

Suport pentru stilouri

buc

4

Suport orizontal pentru
hirtie

buc

6

M apa cu elastic

buc

30

Creioane simple cu grafit
HB

buc

50

Mape bibliograf mare
P U R P L E PLU M
COLOUR

buc

15

Mape bibliograf medii
PU R P L E PLU M
COLOUR

buc

15

30100000-0
1.60

1.61
1.62

30100000-0
30100000-0
30100000-0

1.63
30100000-0
1.64
30100000-0
1.65

30100000-0

1.66

30100000-0

1.67

Virful minim 1,5 mm, rotund.
Umezitor cu burete pentru
umezirea degetelor.
Suport vertical pentru
documente. Din plastic.
Mărimea 88x253x292 sau
72x256x260.
Lipici solid. Minim 20 gr. PV P
nu PVC.
Minim 10x8 cm. Metal
Suport oriontal pentru hirtie,
plastic, pentru depozitarea
documentelor.
Mape cu elastic. Plastic dur,
elasticul sa prindă pe colturi.
Capacitate minim 200 foi.
Grafit HB, radiera incorporata
moale ce nu laşa urme, corp din
lemn natural şi vopsit. Uşor de
ascutit, calitatea superioara.
Analogic Koh-i-Noor
Biblioraft A4 - minim 75mm,
coperta din carton cu strat de
PVC. Mecanismul de arc cu
clip, inel pentru prindere, care il
face uşor de utilizat in birou.
Contur metalic in partea de jo s a
bibliografului. Index comod si
detaşabil, pentru notite,
amplasat in partea de fata a
biblioraftului. Coperta de carton
cu strat de PVC, mecanism de
arc cu clip, inel pentru prindere,
lacat pentru prindere, lacat
pentru ficsare, contur metalic,
index detaşabil, culoarea
PU R PL E PLU M CO LO U R.
Biblioraft A4 - 50mm, coperta
din carton cu strat de PVC.
M ecanism de arc cu clip, inel
pentru prindere, care il face uşor
de utilizat in birou. Contur
metalic in partea de jos a
biblioraftului. Index comod si
detaşabil, pentru notite,
amplasat in partea de fata a
biblioraftului. Coperta sa fie din
carton cu strat de PVC,
mecanism de arc cu d p i, inel
pentru prindere, lacat pentru
ficsare, contur metalic, index
detaşabil, culoare PURPLE
PL U M CO LO U R.
38 000,00

Suma estimativa per lot
L otul nr. 2 H â rtie A4
2.1

30100000-0

Hârtie A4

buc

5

1000

A4 80 gr/m2, culoare
extra alba minim 168%, minim

107 microni (ambalaj 500 foi)
Suma estimativa per lot

57 000,00

Suma totală fără TVA

95 000,00

5. Termenul de livrare/prestare solicitat: Livrarea va fi efectuată începând cu data semnării
contractului pînă Ia 31.12.2022, termen de 3 zile de la solicitare. Locul destinaţiei finale str.
Grenoble 149, IMSP SCMC „V. Ignatenco”.
6. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr.
Denumirea documcnlului/cerinţci
Obligativitatea
Cerinţe suplimentare faţă de
d/o
document
1

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

Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii/extras din Registrul de
Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin semnătură electronica

DA

2

Specificaţii tehnice

confirmată prin semnătură electronica

DA

3

Specificaţii de preţ

confirmată prin semnătură electronica

DA

5

Informaţie despre ofertant

confirmată prin semnătură electronica

DA

6

Mostre

Se vor prezenta în termen de 3 zile de
la solicitarea autorităţii contractante

DA

7

Certificat de conformitate/ acte care
confirma calitatea, pentru Hartia A4

Semnat, stampilat de către producător
si confirmată prin semnătură
electronica a operatorului participant

DA

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a)
b)
c)
d)
e)

Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”
Adresa:or. Chişinău, str. Grenoble 149
Tel/ Fax:069651888
E-mail: vignatenco@ms.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Malvina Negroi- jurisconsult

8. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preţ per lot
9. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
10. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 95 000,00
Conducătorul grupului de lucru: Alexandru HOLOSTENCO
L.Ş.
i

6

