
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/01906 15.05.2018din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Rechizite de birou conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei
mun.BălțiObiectul achiziției:
30190000-7Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  38  din  15.05.2018.
În scopul achiziţionării "Rechizite de birou conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Rechizite de birou
1134.00Bucată1.1 Hîrtie pentru birou А4 (210*297mm), 80 gr/m

(pachet 500 foi)
30197643-5

7.00Bucată1.2 Hîrtie А3, 80 gr/m (pachet 500 foi)30197643-5
4.00Bucată1.3 Hîrtie pentru birou А4 (210*297mm), 210

gr/m (pachet 500 foi)
30197643-5

6.00Bucată1.4 Hîrtie colorată  А4, 80 g/mp, culoarea  verde
(pachet 500 foi)

30197643-5

6.00Bucată1.5 Hîrtie colorată  А4, 80 g/mp,  culoarea roz
(pachet 500 foi)

30197643-5

6.00Bucată1.6 Hîrtie colorată  А4, 80 g/mp,  culoarea
galbenă-lămîie (pachet 500 foi)

30197643-5

4.00Bucată1.7 Hîrtie colorată  А4,  80 g/mp,  culoarea orange
(pachet 500 foi)

30197643-5

3.00Bucată1.8 Hîrtie colorată A4, 80 gr, culori pastel, 5
cul.x50 foi

30197643-5

3.00Bucată1.9 Hîrtie colorată A4 80 gr, culori intensiv, 5
cul.x50 foi

30197643-5

154.00Bucată1.10 Hîrtie albă în rulou (рулонная)
420mm*100mm

30197643-5

20.00Bucată1.11 Hîrtie de ziar  în rulou (рулонная) 420*10030197643-5
10.00Bucată1.12 Hîrtie creponata 50x200cm, art 106, galbena,

piersic, roz, albastră, verde.
30197643-5

5.00Bucată1.13 Bloc de hîrtie pentru tabla-flipchart (pachet 20
foi) nealiniate, 80g/m2, 83,5х69,5 сm

30197643-5

34.00Bucată1.14 Hîrtie foto  A4 230g/m2/10, textil, lucioasa
(pachet 20 foi)

30197643-5

4.00Bucată1.15 Hîrtie foto A4, 100 gr/m, mat (pachet 20 foi)30197643-5
8.00Bucată1.16 Hîrtie colorată A4, 80 g/mp, cu două fețe, 5

culori ( pachet 50 foi)
30197643-5

15.00Bucată1.17 Hîrtie colorată A4, 80 g/mp, cu două fețe, 5
culori ( pachet 20 foi)

30197643-5

14.00Bucată1.18 Bloc de hîrtie  pentru notiţe 90*90 mm,
culoare albă (1000 buc.)

30197643-5

30.00Bucată1.19 Hîrtie colorată pentru notițe 76*76 mm, (400
buc.), cu bandă adezivă,  stick 4 culori

30197643-5

6.00Bucată1.20 Hîrtie colorată pentru notițe 79*79 mm  (500
buc.), stick 4 culori

30197643-5

30.00Bucată1.21 Hîrtie colorată pentru notițe 90*90 mm (1000
buc.), stick 4 culori

30197643-5

5.00Bucată1.22 Hîrtie pentru fax 210mm*25m, diametru butuc
12 mm

30197643-5

3.00Bucată1.23 Hîrtie copiantă  A4 (100 foi), neagră30197640-4
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3.00Bucată1.24 Hîrtie copiantă  A4 (100 foi), albastră30197640-4
31.00Bucată1.25 Box plastic pentru notițe 90*90 mm22800000-8

334.00Bucată1.26 Plic cu supapă C4, 229*324 mm, sigiliu
interior

30199230-1

55.00Set1.27 Folii de protecție A4 30 mkm (set - 100 buc),
suprafața lucioasă

30192700-8

30.00Set1.28 Folii de protecție A4 50 mkm (set - 100 buc),
suprafața  lucioasă

30192700-8

3.00Bucată1.29 Folie pentru laminare A4 OfficeLine 100 mkm
(100 foi)

30192700-8

360.00Bucată1.30 Pix cu bilă, (culoare de scriere - negru,
albastru, roşu, verde), echivalent  Maxriter

30192000-1

20.00Bucată1.31 Pix cu bilă, culoare de scriere -  albastru,,
echivalent  Maxriter

30192000-1

30.00Bucată1.32 Pix cu bilă, culoare de scriere -negru,
echivalent  Maxriter

30192000-1

423.00Bucată1.33 Pix cu bilă, culoare de scriere -roșu, echivalent
Maxriter

30192000-1

338.00Bucată1.34 Pix cu bilă, culoare de scriere - verde,
echivalent  Maxriter

30192000-1

20.00Bucată1.35 Pix cu gel, culoare de scriere -  albastru30192000-1
20.00Bucată1.36 Pix cu gel, culoare de scriere -  negru30192000-1

200.00Bucată1.37 Pix cu gel, culoare de scriere - negru, albastru,
roşu, verde.

30192000-1

200.00Bucată1.38 Pix cu bilă,  (culoare de scriere - negru,
albastru, roşu, verde), echivalent Cello
FineGrip

30192000-1

43.00Bucată1.39 Pix Roller (negru)30192000-1
102.00Bucată1.40 Corector-creion 7  ml, penița metalică30192160-0
30.00Bucată1.41 Fluid-corector   20 ml30192160-0

280.00Bucată1.42 Creion simplu triunghiular, HB - medium, cu
radieră

30192130-1

50.00Bucată1.43 Ascuțitoare dreptunghiulară, din aluminiu,
2,5х1,5х1 cm

30192133-2

25.00Bucată1.44 Radieră dreptunghiulara de culoarea alba
,4,5x2,8x0,8 cm

30192100-2

25.00Bucată1.45 Radieră dreptunghiulară, confectionata din
cauciuc sintetic flexibil,  5,2х1,9х0,8 cm

30192100-2

34.00Bucată1.46 Riglă din plastic 30 cm39292500-0
50.00Bucată1.47 Textmarkere colorate, pe baza de apă, culoare

fluorescentă, grosime scris: 1-5 mm
30192000-1

4.00Set1.48 Textmarker (set  4 culori)30192000-1
20.00Bucată1.49 Marker permanent (roșu, verde, negru)30192000-1
20.00Bucată1.50 Marker permanent,  negru30192000-1
50.00Bucată1.51 Agenda A5, 25*14 cm (anul 2019)22819000-4
15.00Bucată1.52 Caiet A4 96 foi22160000-9
95.00Bucată1.53 Caiet  format A 5, 96 foi22160000-9

630.00Bucată1.54 Caiet școlar, format A 5, 12 foi pătrățele22160000-9
265.00Bucată1.55 Caiet școlar, format A 5, 12 foi dictando22160000-9
25.00Bucată1.56 Caiet format A 5,copertă carton,  48 foi

pătrățele
22160000-9

20.00Bucată1.57 Registru A4 (carte de cancelarie),  48 foi
pătrățele, copertă - carton dens

22810000-1

30.00Bucată1.58 Registru A4 (carte de cancelarie),  96 foi
pătrățele, copertă - carton dens

22810000-1

160.00Bucată1.59 Dosar plastic cu șină din plastic subțire si
flexibil, format A4. Coperta-fața din plastic
transparent lucios (120 mkm),
Coperta-spate – din plastic colorat,
netransparentă (140mkm).

30199500-5

1000.00Bucată1.60 Mapă din carton cu șină din metal, 235gr/m230199500-5
538.00Bucată1.61 Mapă din carton cu șireturi, 235gr/m230199500-5
15.00Bucată1.62 Mapa cu 80 folii de protectie, format A430199500-5
20.00Bucată1.63 Mapă - plic din plastic transparent, cu buton30199500-5
20.00Bucată1.64 Mapă-plic A5 OfficeLine cu fermoar, verde30199500-5
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30.00Bucată1.65 Mapa format A4, cu elastici sau cu lipici,
diferite culori

30199500-5

30.00Bucată1.66 Mapă A4 cu 2 benzi elastice30199500-5
20.00Bucată1.67 Mapă pentru arhivare A4/50 mm, albe cu inele

și clemă Office Line
30199500-5

7.00Bucată1.68 Clipboard-uri A4 OfficeLine, suprafața PVC,
negru

30199500-5

100.00Bucată1.69 Bibliograft A4/70 mm, PVC, mecanismul de
arc comod cu clip, inel pentru prindere,
culoarea albă

30199500-5

150.00Bucată1.70 Agrafe de birou 28 mm, nichelate ( cutie 100
buc.)

30197220-4

50.00Bucată1.71 Agrafe de birou 50 mm, nichelate (cutie 100
buc.)

30197220-4

1.00Bucată1.72 Capsator de mare capacitatea capacitate,
construcție din plastic și metal din inaltă
calitate. Mînerul cauciucat, baza plastică.
Prevăzut cu compartiment special pentru
stocarea capselor. Capacitatea de capsare - 210
file. Mărimea capse-23/24.

30197320-5

1.00Bucată1.73 Capsator de mare capacitatea capacitate,
construcție din plastic și metal din inaltă
calitate. Mînerul cauciucat, baza plastică.
Prevăzut cu compartiment special pentru
stocarea capselor. Capacitatea de capsare - 100
file. Mărimea capse-23/13.

30197320-5

102.00Bucată1.74 Capsator de birou (№24/6, №26/6),capacitatea
de capsare 20 foi cu grosime pina la 80 gr/m2

30197320-5

524.00Bucată1.75 Capse № 24/6 (cutie 1000 buc.)30197110-0
5.00Bucată1.76 Capse 23/24 mm  (pentru capsator capacitatea

de capăsare-210 file/cutie 1000 buc.)
30197110-0

5.00Bucată1.77 Capse 23/13 mm (pentru capsator capacitatea
de capăsare-100 file/cutie 1000 buc.)

30197110-0

24.00Bucată1.78 Decapsator cu mecanism de blocare30197321-2
20.00Bucată1.79 Perforator din metal, capacitatea maxima de

perforare: 20 foi  80 g/mp
30197330-8

5.00Bucată1.80 Perforator din metal, capacitatea maxima de
perforare: 40 -50 foi  80 g/mp

30197330-8

105.00Bucată1.81 Foarfecă pentru birou 215 mm39241200-5
61.00Bucată1.82 Cuțit de papetărie, lungime 18 cm, carcasa din

plastic, fixator de lame mecanic
39241200-5

42.00Bucată1.83 Calculator de birou 12 cifre (калькулятор) echivalent Citizen 888, design
simplu și ușor de utilizat, butoane
confortabile din plastic.
Calculatorul să ofere 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.Afișarea
datelor în 1 linie, registru dublu de
memorie. Dimensiuni 203 x 158 x
31 mm. Greutate 228 gr.

30141200-1

20.00Bucată1.84 Banda adezivă de hîrtie 19 mm*40 m44424200-0
50.00Bucată1.85 Banda adezivă 18 mm*20m, transparent44424200-0
87.00Bucată1.86 Banda adezivă  18 mm*27m, transparent44424200-0
4.00Bucată1.87 Banda adezivă  dublă  OfficeLine 48

mm*10m,
44424200-0

30.00Bucată1.88 Banda adezivă  48 mm*90m, transparent44424200-0
30.00Bucată1.89 Banda adezivă  12mm*10m, transparent

densitate 45 mkn.
44424200-0

4.00Bucată1.90 Adeziv lichid PVA, 80 g24910000-6
80.00Bucată1.91 Adeziv-creion, 15 g24910000-6
30.00Bucată1.92 Adeziv-creion,  36 g24910000-6

100.00Bucată1.93 Adeziv pentru birou din silicat, 110 g24910000-6
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100.00Bucată1.93 (канцелярский клей)24910000-6
32.00Bucată1.94 Cerneală pentru ștampila, 30 ml (neagră,

albastră,violetă)
22600000-6

10.00Bucată1.95 Suport pentru documente  din plastic (vertical)
cu 3 secţii

30193200-0

10.00Bucată1.96 Suport din metal pentru calendar  cu foi
detașabile

30193200-0

50.00Bucată1.97 Calendar cu foi detașabile pentru anul 2019
(перекидной календарь)

30199792-8

2000.00Bucată1.98 Folie transparentă A439132300-9
50.00Bucată1.99  Color/ Binder Clips 19 mm (set cleme 40

buc/cutie) compoziție-Oțel.
30000000-9

50.00Bucată1.100 Binder Clips 19 mm (set cleme 12 buc/cutie)
compoziție-Oțel.

30000000-9

50.00Bucată1.101 Binder Clips 25 mm (set cleme 12 buc/cutie)
compoziție-Oțel.

30000000-9

50.00Bucată1.102 Binder Clips 32 mm (set cleme 12 buc/cutie)
compoziție-Oțel.

30000000-9

50.00Bucată1.103 Binder Clips 41 mm (set cleme 12 buc/cutie)
compoziție-Oțel.

30000000-9

300.00Bucată1.104 Lipici 18x2724910000-6
50.00Bucată1.105 Lipici 48x9024910000-6
50.00Bucată1.106 Notes adeziv plastic color 45 x 12 mm Neon

Sageti culori pastel 5 culori în set.
30000000-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 10 zile după înregistrarea contractelor la Trezorerie, la comandă
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Formularul informativ despre ofertant (F 3.3) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

2 Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Camera Înregistrării de Stat, copie confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

3 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,
contribuțiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei

Da

4 Lista fondatorilor operatorului economic copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de
Stat confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

5 Scrisoare de confirmare pentru livrarea bunurilor original, confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului (livrarea bunurilor se
efectuează de către agentul economic în instituțiile
subordonate conform anexei)

Da

6 Oferta confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Da
7 Notă Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se

prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în
documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele
transmise prin poștă electronică/fax sau alte mijloace
electronice.

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Tel.: serviciulachizitiipublice@mail.ru023154623 ,  Fax: 023154623 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEREMUŞ LILIANA, Șef al SAP
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Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 23.05.2018 10:00
RM mun.Bălţi, piața Independenţei,1, Primăria,  et.II, bir.250pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

23.05.2018 10:00la:
RM mun.Bălţi, piața Independenţei,1, Primăria,  et.III, bir.311pe adresa:

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ŞMULSCHII GHENADIE


