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

nr. 17/04860 22.12.2017din

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

Rechizite de birou (diverse mașini, echipamente, accesorii de birou) conform necesităților
Direcției Evidență Contabilă a Primăriei mun.BălțiObiectul achiziției:
30000000-9Cod 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.:  102  din  22.12.2017.

În scopul achiziţionării "Rechizite de birou (diverse mașini, echipamente, accesorii de birou) conform necesităților Direcției
Evidență Contabilă a Primăriei mun.Bălți"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 (diverse
mașini,echipamente și accesorii de birou)

20.00Bucată1.1 Decapsator30000000-9
1400.00Bucată1.2 Hîrtie pentru xerox A4(80 g/m2,500 file)30000000-9

10.00Bucată1.3 Hîrtie pentru xerox A3(80 g/m2, 500 file)30000000-9
100.00Bucată1.4 Hîrtie pentru notițe, colorată (9*9*9)30000000-9

5.00Bucată1.5 Hîrtie pentru fax (210 мм -30м)30000000-9
15.00Bucată1.6 Agenda pentru referințe A5 (блокнот для

справочника A5)
30000000-9

60.00Bucată1.7 Carnet A5,agenda pentru anul 201830000000-9
13.00Bucată1.8 Carnet A5, agenda pentru anul 2018 cu stilou30000000-9
30.00Bucată1.9 Cutie de masă pentru hîrtie 9*9*9 (Бокс

настольный для бумаги 9*9*9)
30000000-9

60.00Bucată1.10 Folii de protecţie А4/100 (файл для
документов А4/100, файл плотной
структуры - 40 мкм, с глянцевым
покрытием)

30000000-9

30.00Bucată1.11 Folii de protecţie А3/20 (файл для
документов А3/20)

30000000-9

5.00Bucată1.12 Perforator mare, metalic, capacitatea de
perforare 40-50 foi

30000000-9

5.00Bucată1.13 Perforarot mic, metalic, capacitatea de
perforare 10-20 foi

30000000-9

100.00Bucată1.14 Binder 51 vmm (Зажим канцелярский, 51
мм)

30000000-9

30.00Bucată1.15 Binder 41 mm (Зажим канцелярский, 41 мм)30000000-9
30.00Bucată1.16 Binder 32 mm (Зажим канцелярский, 32 мм)30000000-9
45.00Bucată1.17 Binder 25 mm (Зажим канцелярский, 25 мм)30000000-9
20.00Bucată1.18 Registru pentru înscrierea corespondenţei de

intrarea (Журнал регистраций
корреспонденции)

30000000-9

3.00Bucată1.19 Registru pentru înscrierea corespondenţei de
ieşire (Журнал регистраций
корреспонденции)

30000000-9

180.00Bucată1.20 Creion simplu cu elastic, superior quality  cu
plumb moale – 2 HB (Карандаш ч/гр 1380 с
резин., превосходное качество с мягким
грифом – 2HB)

30000000-9

10.00Bucată1.21 Calculator Citezen SDC88830000000-9
25.00Bucată1.22 Clei PVC 120 gr30000000-9
70.00Bucată1.23 Adeziv crieon PVA 15 gr (Клей карандаш 15

гр на ПВА основе)
30000000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată1.24 Adeziv crieon PVA 35 gr (Клей карандаш 35
гр на ПВА основе)

30000000-9

10.00Bucată1.25 Registru de contabilitate 96 pag (Книга
конторская, 96 листов)

30000000-9

30.00Bucată1.26 Calendar cu foi detaşabile pentru anul 2019
(Календарь перекидной, на 2019 год)

30000000-9

80.00Bucată1.27 Corector - creion 7мм "of line"30000000-9
50.00Bucată1.28 Fluid corector pe bază de apă "Гамма"30000000-9
30.00Bucată1.29 Suport pentru documente vertical cu 3 nivele30000000-9
30.00Bucată1.30 Suport pentru documente vertical cu 3 nivele,

metal, tip plasa, negru
30000000-9

5.00Bucată1.31 Riglă 30 сm din plastic30000000-9
10.00Bucată1.32 Banda adezivă (pentru împachetare), 48 mm х

180m, culoare închisă, transparentă
30000000-9

50.00Bucată1.33 Text marker, culoarea roşie, lăţimea liniei 1-5
mm (Маркер текстовой светлых тонов
красный (ширина линии 1-5 мм)

30000000-9

30.00Bucată1.34 Text marker, culoarea - verde, lăţimea liniei 1-
5 mm (Маркер текстовой светлых тонов
зеленый (ширина линии 1-5 мм)

30000000-9

70.00Bucată1.35 Text marker, culoarea - galbenă, îţimea liniei
1-5 mm (Маркер текстовой светлых тонов
желтый (ширина линии 1-5 мм)

30000000-9

30.00Bucată1.36 Marker Permanent 8576, negru30000000-9
5.00Bucată1.37 Buretieră (Мокалка для пальцев)30000000-9

10.00Bucată1.38 Cuţit de cancelarie, carcasă din plastic, 15 cm,
lama 18 mm

30000000-9

5.00Bucată1.39 Cuţit de cancelarie, carcasă din plastic, 15 cm,
lama 9 mm

30000000-9

8.00Bucată1.40 Lame rezerve epntru cuţit, 18 mm (10 buc în
cutie)

30000000-9

4.00Bucată1.41 Lame rezerve epntru cuţit, 9 mm (10 buc în
cutie)

30000000-9

20.00Bucată1.42 Foarfece 16,5 сm30000000-9
5.00Bucată1.43 Set de creioane colorate 12 culori30000000-9
5.00Bucată1.44 Set de birou din plastic (Органайзер

настольный пластиковый)
30000000-9

50.00Bucată1.45 Mapă pentru 60 de folii (Папка на 60
вкладышей)

30000000-9

50.00Bucată1.46 Biblioraft A4, 50 mm (Папка архивная, А4,
50 мм)

30000000-9

100.00Bucată1.47 Biblioraft A4, 80 mm (Папка архивная, А4,
80 мм)

30000000-9

50.00Bucată1.48 Mapă din carton dens , tip Dosar30000000-9
200.00Bucată1.49 Mapă din carton dens cu şireturi (Папка

картонная на завязках)
30000000-9

70.00Bucată1.50 Mapă din plastic cu şină metalică (Папка
пластиковая с пружинным зажимом)

30000000-9

40.00Bucată1.51 Mapă din plastic cu clip lateral (Папка
пластиковая с боковым прижимом)

30000000-9

50.00Bucată1.52 Mapă А4 cu elastici30000000-9
90.00Bucată1.53 Mapă colţar din plastic, A4, cu glanţ (Папка

уголок пластиковая, глянцевая, A4)
30000000-9

200.00Bucată1.54 Pix cu bilă Cello Finegrip , albastre (Ручки
масленные Cello Finegrip синие)

30000000-9

150.00Bucată1.55 Pix cu bilă, negru, Cello Finegrip (Ручки
масленные Cello Finegrip черные)

30000000-9

50.00Bucată1.56 Pix cu bilă, roşu, Cello Finegrip (Ручки
масленные Cello Finegrip красные)

30000000-9

190.00Bucată1.57 Pix cu bilă, albastru, Maxriter (Ручки
масленные Maxriter синие)

30000000-9

150.00Bucată1.58 Pix cu bilă, negru, Maxriter (Ручки масляные
Maxriter черные)

30000000-9

70.00Bucată1.59 Pix cu bilă, roşu, Maxriter (Ручки масляные
Maxriter красные)

30000000-9
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250.00Bucată1.60 Pix cu gel albastru (Ручки гелевые синие)30000000-9
100.00Bucată1.61 Pix cu gel negru (Ручки гелевые черные)30000000-9
80.00Bucată1.62 Pix cu gel roşu (Ручки гелевые красные)30000000-9
50.00Bucată1.63 Radieră, dreptunghiulară, albă, din cauciuc,

45*30*10 mm (Резинки (ластик
прямоугольный, белый, из каучука,
45*30*10 мм)

30000000-9

20.00Bucată1.64 Separator color pentru documente
(Разделители для документов)

30000000-9

190.00Bucată1.65 Agrafe nichelate, 28 mm (Скрепки
никелевые, 28 mm, коробки)

30000000-9

100.00Bucată1.66 Agrafe gofrate, 50 mm (Скрепки
гофрированные №4, 50 mm, коробки)

30000000-9

30.00Bucată1.67 Boxă pentru agrafe cu magnet30000000-9
20.00Bucată1.68 Capsator mare Nr. 24 (Степлер большой

№24)
30000000-9

20.00Bucată1.69 Capsator mic Nr. 10 (Степлер маленький
№10)

30000000-9

700.00Bucată1.70 Capse întărite mari pentru capsator Nr. 24
(Скобы большие для степлера №24)

30000000-9

500.00Bucată1.71 Capse întărite mici pentru capsator Nr. 10
(Скобы маленькие для степлера №10)

30000000-9

300.00Bucată1.72 Dosar cu şină de plastic, cu 2 găuri
(Скорошиватель пластиковый)

30000000-9

400.00Bucată1.73 Mapă din carton dens cu şină de metal
(Скорошиватель картонный)

30000000-9

60.00Bucată1.74 Bandă adezivă lată 48*90 (Скотч широкий
48*90)

30000000-9

75.00Bucată1.75 Bandă adezivă îngustă 18*20 (Скотч узкий
18*20)

30000000-9

150.00Bucată1.76 Rezervă pentru pix gel albastră (Стержни
гелевые синие)

30000000-9

80.00Bucată1.77 Rezervă pentru pix gel negru (Стержни
гелевые черные)

30000000-9

140.00Bucată1.78 Rezervă pentru pix cu bilă albastru Cello
Finergirp  (Стержни масленые Cello Finegrip
синие)

30000000-9

70.00Bucată1.79 Rezervă pentru pix cu bilă Cello Finergrip
neagră (Стержни масленые Cello Finegrip
черные)

30000000-9

150.00Bucată1.80 Rezervă pentru pix cu bilă Maxriter albastru
(Стержни масленые Maxriter синие)

30000000-9

150.00Bucată1.81 Rezervă pentru pix cu bilă Maxriter neagră
(Стержни масленые Maxriter  черные)

30000000-9

80.00Bucată1.82 Hîrtie pentru notiţe 76*76 STIK-n (Стикеры
для закладок 76*76)

30000000-9

30.00Bucată1.83 Pahar pentru stilouri - înălţimea 10 cm, din
plastic, transparent (Стакан для ручек
(высота 10 см, пластиковый, прозрачный))

30000000-9

10.00Bucată1.84 Burete pentru ştampilă (Штемпельная
подушка)

30000000-9

5.00Bucată1.85 Cerneală albastră pentru ştampilă
(Штемпельные чернила синие)

30000000-9

3.00Bucată1.86 Aţă pentru arhivare din polipropilenă,
greutatea 1 kg, culoarea albastră (Шпагат
полипропиленовый, бобина 1 кг, синего
цвета)

30000000-9

30.00Bucată1.87 Caiet în pătrăţele, 36 file (Тетрадь в клетку,
36 листов)

30000000-9

60.00Bucată1.88 Caiet tip A4, cu coperta tare, 96 file (Тетрадь
формата А4 с плотной обложкой, 96
листов)

30000000-9

30.00Bucată1.89 Ascuţitoare pentru creioane din aluminiu
(Точилки для карандашей алюминевая)

30000000-9

20.00Bucată1.90 Set de carioci, 12 culori (Фломастеры 1230000000-9
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20.00Bucată1.90 цветов)30000000-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezorerie;
la comandă, pe parcursul anului 2018
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 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si
stampilei participantului, conform anexei.

Da

2 Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului
şi al filialelor acestuia)

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului.

Da

3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului.

Da

4 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si
stampilei participantului.

Da

5 Notă Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se
prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în
documentația de atribuire. Nu se admit ofertele
transmise prin 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: ŢARANU ANA, inspector de specialitate al Serviciului Achiziții Publice

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: 02.01.2018 10:00
Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 250, et.IIpe 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

02.01.2018 10:00la:
Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.IIIpe 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: BABII LEONID


