
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Servicii tipograficeObiectul achiziției:
22000000-0Cod 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.:  9  din  05.02.2016.
În scopul achiziţionării "Servicii tipografice"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

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 Coperta pentru "Dosarul de lucru"
100.00Bucată1.1 Coperta pentru "Dosarul de lucru" Dimensiunile: 50x35 cm, carton

250gr, ( fața albă, spate gri)
22820000-4

2 Coperta dosar (pentru arhivare)
760.00Bucată2.1 Coperta dosar (pentru arhivare) dimensiuni: 48*31cm, carton

1,75mm
22820000-4

3 Inventarul interior al documentelor aflate la
executant (Forma nr.24)

101.00Bucată3.1 Inventarul interior al documentelor aflate la
executant (Forma nr.24)

coperta - carton 250gr, în interior
10 file – ofset 65 gr, format A4

22820000-4

4 Mapă din carton gros cu stema (culoarea
albastru închis)

27.00Bucată4.1 Mapă din carton gros cu stema (culoarea
albastru închis)

carton 2,00mm, acoperit cu
bumvinil

22820000-4

5 Mapă cu stemă (culoarea albastru închis)
12.00Bucată5.1 Mapă cu stemă (culoarea albastru închis) carton 2,00mm, acoperit cu

bumvinil, cotor de 4 cm
22820000-4

6 Registru de evidență a documentelor
curente

21.00Bucată6.1 Registru de evidență a documentelor curente coperta - carton 360gr, în interior
200 file – ofset 65 gr, format A4

22810000-1

7 Registru de evidență a documentelor de
ieșire

19.00Bucată7.1 Registru de evidență a documentelor de ieșire coperta - carton 360gr, în interior
250 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

8 Registru de evidență a documentelor de
intrare

19.00Bucată8.1 Registru de evidență a documentelor de intrare coperta - carton 360 gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

9 Registru de evidență a documentelor de
intrare/ieșire (forma nr.21 HG 1176)

6.00Bucată9.1 Registru de evidență a documentelor de
intrare/ieșire (forma nr.21 HG 1176)

coperta - carton 360 gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

10 Registru de evidență a documentelor
interne (forma 21)

6.00Bucată10.1 Registru de evidență a documentelor interne
(forma 21)

coperta - carton 360gr, în interior
250 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

11 Registru de evidență a ștampilelor (forma
nr. 30 HG 1176)

3.00Bucată11.1 Registru de evidență a ștampilelor (forma nr.
30 HG 1176)

coperta - carton 360 gr(culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

12 Registru de evidență dosarelor arhivate
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4.00Bucată12.1 Registru de evidență dosarelor arhivate coperta - carton 360gr, în interior
150 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

13 Registru nr.1 de evidență a sesizărilor cu
privire la infracțiuni

14.00Bucată13.1 Registru nr.1 de evidență a sesizărilor cu
privire la infracțiuni

coperta - carton 360gr, în interior
250 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

14 Registrul de evidență a actelor normative
primite pentru informare/executare (Forma
nr.26)

8.00Bucată14.1 Registrul de evidență a actelor normative
primite pentru informare/executare (Forma
nr.26)

coperta - carton 360gr, în interior
200 file – ofset 65 gr, format A4

22810000-1

15 Registrul de evidență a caietelor de lucru
3.00Bucată15.1 Registrul de evidență a caietelor de lucru coperta - carton 360gr, în interior

100 file - ofset 65gr format A4
22810000-1

16 Registrul de evidență a corespondenței
interne secrete

3.00Bucată16.1 Registrul de evidență a corespondenței interne
secrete

coperta - carton 360gr, în interior
200 file – ofset 65 gr, format A4

22810000-1

17 Registrul de evidență a ordinelor și
dispozițiilor (ne/secret) (forma nr.25 HG
1176)

7.00Bucată17.1 Registrul de evidență a ordinelor și
dispozițiilor (ne/secret) (forma nr.25 HG 1176)

coperta - carton 360gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

18 Registrul de evidență a petițiilor
3.00Bucată18.1 Registrul de evidență a petițiilor coperta - carton 360gr, în interior

250 file - ofset 65gr format A4
22810000-1

19 Registrul de evidenţă a proceselor verbale
cu privire la contravenții (REPVC)

12.00Bucată19.1 Registrul de evidenţă a proceselor verbale cu
privire la contravenții (REPVC)

coperta - carton 250 gr, format A4-
ofset 50 file

22810000-1

20 Registrul de evidență a safeurilor și
dulapurilor din metal, altor suporturi
speciale și cheilor acestora (forma nr.74 HG
1176)

3.00Bucată20.1 Registrul de evidență a safeurilor și dulapurilor
din metal, altor suporturi speciale și cheilor
acestora (forma nr.74 HG 1176)

coperta - carton 360 gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

21 Registrul Nr. 2 de evidență a altor
informații cu privire la infracțiuni și
incidente

26.00Bucată21.1 Registrul Nr. 2 de evidență a altor informații
cu privire la infracțiuni și incidente

coperta - carton 360gr în interior
250 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

22 Cartea mare Formularul nr.CM-18
10.00Bucată22.1 Cartea mare Formularul nr.CM-18 coperta - carton 250gr (culoare

albă), în interior 100 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

23 Fișa mijloacelor fixe Formularul nr.MF-4
1000.00Bucată23.1 Fișa mijloacelor fixe Formularul nr.MF-4 carton 250gr, format A5, 1+122820000-4

24 Fișa mijlocului fix Formularul nr.MF-2
5000.00Bucată24.1 Fișa mijlocului fix Formularul nr.MF-2 carton 250gr, format A5, 1+122820000-4

25 Fișa pentru mijloc fix Formularul nr.MF-3
500.00Bucată25.1 Fișa pentru mijloc fix Formularul nr.MF-3 carton 250gr, format A5, 1+122820000-4

26 Registru de casă(în monedă națională)
Formularul nr.OC-5

20.00Bucată26.1 Registru de casă(în monedă națională)
Formularul nr.OC-5

coperta - carton 250gr (culoare
albă), în interior 100 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

27 Registru de evidență a dispozițiilor de
încasare și de plată (în monedă națională)
Formularul nr.OC-3

20.00Bucată27.1 Registru de evidență a dispozițiilor de încasare
și de plată (în monedă națională) Formularul
nr.OC-3

coperta - carton 250gr, în interior
100 file – ofset 65 gr, format A4

22810000-1
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28 Registrul de evidenţă a pregătirii
profesionale

5.00Bucată28.1 Registrul de evidenţă a pregătirii profesionale coperta - carton 360 gr format A4-
ofset 96 file

22820000-4

29 Registrul de evidență a permiselor de acces
în zona de frontieră

1.00Bucată29.1 Registrul de evidență a permiselor de acces în
zona de frontieră

format A-4 ofset, format album,
interior 100 file

22810000-1

30 Registrul de evidență a permiselor de
activitate în punctele de trecere a frontierei
de stat

1.00Bucată30.1 Registrul de evidență a permiselor de activitate
în punctele de trecere a frontierei de stat

A4 ofset 65 gr, interior 100 file,
coperta - carton 360gr

22810000-1

31 Registru de evidență a participanților la
procedurile de achiziții publice

1.00Bucată31.1 Registru de evidență a participanților la
procedurile de achiziții publice

coperta 2 mm, acoperită cu
bumvinil, 100 file ofset 65 gr, A4

22810000-1

32 Registru dosarelor privind achizițiile
publice

1.00Bucată32.1 Registru dosarelor privind achizițiile publice coperta - carton 360gr, în interior
100 file – ofset 65 gr, format A4

22810000-1

33 Registru de evidență a corespundenței
interne a DML și A

1.00Bucată33.1 Registru de evidență a corespundenței interne
a DML și A

coperta - carton 360gr, în interior
200 file – ofset 65 gr, format A4

22810000-1

34 Cartea de evidența a echipamentului
5.00Bucată34.1 Cartea de evidența a echipamentului coperta - carton 360gr, în interior

200 file – ziar, format A4
22810000-1

35 Registru de control asupra stării
armamentului și mijloacelor speciale F.9

100.00Bucată35.1 Registru de control asupra stării armamentului
și mijloacelor speciale F.9

coperta - carton 1,75mm, în înterior
100 file ofset 65gr, format A4

22810000-1

36 Registru de eliberare-recepționare a
armamentului și mijloacelor speciale F.4A

350.00Bucată36.1 Registru de eliberare-recepționare a
armamentului și mijloacelor speciale F.4A

coperta - carton 1,75mm, în înterior
150 file ofset 65gr, format A4

22810000-1

37 Ținta ,, Figura brîu cu ostatic”
500.00Bucată37.1 Ținta ,, Figura brîu cu ostatic” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4

38 Ținta ,, Figura cap”
300.00Bucată38.1 Ținta ,, Figura cap” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4

39 Ținta ,, Figura în picioare
compartimentală”

100.00Bucată39.1 Ținta ,, Figura în picioare compartimentală” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4
40 Ținta ,, Figura în picioare”

100.00Bucată40.1 Ținta ,, Figura în picioare” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4
41 Ținta ,, Figura picioare”

500.00Bucată41.1 Ținta ,, Figura picioare” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4
42 Ținta ,, Figura piept”

500.00Bucată42.1 Ținta ,, Figura piept” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4
43 Ținta ,, Mitralieră”

100.00Bucată43.1 Ținta ,, Mitralieră” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4
44 Ținta ,, Pușcă-mitralieră”

100.00Bucată44.1 Ținta ,, Pușcă-mitralieră” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4
45 Ținta ,, Servant la aruncător de grenade

antitanc”
100.00Bucată45.1 Ținta ,, Servant la aruncător de grenade

antitanc”
ofset 65gr, conform anexa 122820000-4

46 Ținta ,, Transporter blindat”
100.00Bucată46.1 Ținta ,, Transporter blindat” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4

47 Ținta ,,Figura brîu”
500.00Bucată47.1 Ținta ,,Figura brîu” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4

48 Ținta ,,Piept cu cercuri”
2000.00Bucată48.1 Ținta ,,Piept cu cercuri” ofset 65gr, conform anexa 122820000-4

49 Registru de evidență și atribuire a
armamentului și mijloacelor speciale F.3
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100.00Bucată49.1 Registru de evidență și atribuire a
armamentului și mijloacelor speciale F.3

coperta - carton 1,75mm, în înterior
50 file ofset 65gr, format A4

22810000-1

50 Registru de evidență a predării-primirii
armamentului și mijloacelor speciale F.4B

350.00Bucată50.1 Registru de evidență a predării-primirii
armamentului și mijloacelor speciale F.4B

coperta - carton 1,75mm, în înterior
100 file ofset 65gr, format A4

22810000-1

51 Carnete de formulare-tip a proceselor-
verbale cu privire la Contravenţie
(începând de la seria PF nr. 14251-16000)

35.00Bucată51.1 Carnete de formulare-tip a proceselor-verbale
cu privire la Contravenţie (începând de la seria
PF nr. 14251-16000)

Suport din carton 1,75mm, atașate
vor fi cîte 50 file (ofset 65 gr)
datate, cu posibilitatea de a le
decupa

22820000-4

52 Coperta pentru "Dosar penal"
2000.00Bucată52.1 Coperta pentru "Dosar penal" Dimensiunile: 59x32 cm, carton

250gr, ( fața albă, spate gri)
22820000-4

53 Registru de evidență a cauzelor penale
aflate în gestiunea ofițerilor de urmărire
penală

12.00Bucată53.1 Registru de evidență a cauzelor penale aflate în
gestiunea ofițerilor de urmărire penală

coperta - carton 360 gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

54 Registru de evidenţă a cauzelor penale
expediate procurorului cu propuneri de
către SUP

12.00Bucată54.1 Registru de evidenţă a cauzelor penale
expediate procurorului cu propuneri de către
SUP

coperta - carton 360gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

55 Registru de evidenţă a cauzelor penale
păstrate în arhiva

12.00Bucată55.1 Registru de evidenţă a cauzelor penale păstrate
în arhiva

coperta - carton 360 gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

56 Registrul de evidență a cauzelor penale
suspendate în baza art. 287(1) CP

12.00Bucată56.1 Registrul de evidență a cauzelor penale
suspendate în baza art. 287(1) CP

coperta - carton 360 gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

57 Registru de evidență a materialelor de refuz
în începerea urmăririi penale în SUP

12.00Bucată57.1 Registru de evidență a materialelor de refuz în
începerea urmăririi penale în SUP

coperta - carton 360 gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

58 Registru de evidenţă a materialelor
parvenite din procuratrura în SUP

12.00Bucată58.1 Registru de evidenţă a materialelor parvenite
din procuratrura în SUP

coperta - carton 250gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

59 Registrul unic de evidență a registrelor și
dosarelor finalizate

1.00Bucată59.1 Registrul unic de evidență a registrelor și
dosarelor finalizate

coperta - carton 360gr, în interior
250 file – offset 65 gr, format A4

22810000-1

60 Registru evidenţelor complimentare în
activitatrea de urmărire penală a SUP

12.00Bucată60.1 Registru evidenţelor complimentare în
activitatrea de urmărire penală a SUP

coperta - carton 250gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

61 Registrul de primire şi transmitere a
actelior de evidenţă primară în
subdiviziunile de evidenţă

5.00Bucată61.1 Registrul de primire şi transmitere a actelior de
evidenţă primară în subdiviziunile de evidenţă

coperta - carton 360gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

62 Registru de evidență a infracţiunilor,
cauzelor penale, a persoanelor care au
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săvîrşit infracţiuni şi a materialelor cu
privire la infracţiuni

18.00Bucată62.1 Registru de evidență a infracţiunilor,  cauzelor
penale, a persoanelor care au săvîrşit
infracţiuni şi a materialelor cu privire la
infracţiuni

coperta - carton 360gr (culoare
albă), în interior 200 file - ofset 65
gr, format A4

22810000-1

63 Registru de evidență a documentelor
curente

10.00Bucată63.1 Registru de evidență a documentelor curente coperta - carton 360gr, în interior
100 file – ofset 65 gr, format A4

22810000-1

64 Bilet de îndreptare la examinarea medicală
800.00Bucată64.1 Bilet de îndreptare la examinarea medicală ofset 65gr,  A4, 1+022820000-4

65 Blancheta privind evidenţa
eliberării/restituirii carnetului de muncă

200.00Bucată65.1 Blancheta privind evidenţa eliberării/restituirii
carnetului de muncă

ofset 65gr,  A4, 1+122820000-4

66 Contract privind îndeplinirea serviciului în
PF

1000.00Bucată66.1 Contract privind îndeplinirea serviciului în PF ofset 65gr,  A3, 1+122820000-4
67 Declaraţie de verificare

1000.00Bucată67.1 Declaraţie de verificare ofset 65gr,  A5, 1+022820000-4
68 Fişa matricolă

1000.00Bucată68.1 Fişa matricolă ofset 65gr,  4 file A3, 1+122820000-4
69 Fişă personală de evidenţă a candidatului

1000.00Bucată69.1 Fişă personală de evidenţă a candidatului ofset 65gr,  1 filă A3, 1+122820000-4
70 Forma nr. 2 pentru acces (chestionar de

bază)
1000.00Bucată70.1 Forma nr. 2 pentru acces (chestionar de bază) ofset 65 gr, A3- 2 file, 1+122820000-4

71 Formular de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei vacante

500.00Bucată71.1 Formular de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei vacante

ofset 65gr,  1 filă A3, 1+122820000-4

72 Îndreptare la centrul medicilor de familie
de circumscripţie

400.00Bucată72.1 Îndreptare la centrul medicilor de familie de
circumscripţie

ofset 65gr,  A4, 1+122820000-4

73 Partea IV a dosarului personal
500.00Bucată73.1 Partea IV a dosarului personal vatman 200 gr, 1 filă A3 1+122820000-4

74 Partea V a dosarului personal
500.00Bucată74.1 Partea V a dosarului personal vatman 200 gr, 1 filă A3, 1+122820000-4

75 Registru de evidenţă a candidaţilor la
angajare

10.00Bucată75.1 Registru de evidenţă a candidaţilor la angajare coperta - carton 360gr (culoare
albă), 200 file ofset 65 gr, A4

22810000-1

76 Registru de evidenţă a deplasărilor
10.00Bucată76.1 Registru de evidenţă a deplasărilor coperta - carton 360gr (culoare

albă), 200 file ofset 65 gr, A4
22810000-1

77 Registru de evidenţă a dosarelor personale
ale funcţionarilor publici cu statut special

2.00Bucată77.1 Registru de evidenţă a dosarelor personale ale
funcţionarilor publici cu statut special

coperta - carton 360gr (culoare
albă), 200 file ofset 65 gr, A4

22810000-1

78 Registru de evidenţă a personalului
temporar absent

10.00Bucată78.1 Registru de evidenţă a personalului temporar
absent

coperta - carton 360gr (culoare
albă), 200 file ofset 65 gr, A4

22810000-1

79 Registru de înregistrare a dispoziţiilor
1.00Bucată79.1 Registru de înregistrare a dispoziţiilor coperta - carton 360gr (culoare

albă), 100 file ofset 65 gr, A4
22810000-1

80 Registru de înregistrare a fişelor de post
1.00Bucată80.1 Registru de înregistrare a fişelor de post coperta - carton 360gr (culoare

albă), 100 file ofset 65 gr, A4
22810000-1

81 Registru de înregistrare a foilor de achitare
1.00Bucată81.1 Registru de înregistrare a foilor de achitare coperta - carton 360gr (culoare

albă), 100 file ofset 65 gr, A4
22810000-1

82 Registrul de evidență a formării
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profesionale continuă a personalului
65.00Bucată82.1 Registrul de evidență a formării profesionale

continuă a personalului
(Coperta – carton 1,75 mm în
interior 42 file ofset 65 gr, format A
4) – 65 buc.

22810000-1

83 Cerere de eliberare a permisului provizoriu
10000.00Bucată83.1 Cerere de eliberare a permisului provizoriu format A5, ofset 65 gr22820000-4

84 Cerere de perfectare a permisului material
500.00Bucată84.1 Cerere de perfectare a permisului material format A5, ofset. 65gr22820000-4

85 Fișa  de evidență a bunului material nr.__
1000.00Bucată85.1 Fișa  de evidență a bunului material nr.__ 12 file-ofset A5, coperta carton

250gr
22820000-4

86 Registru de înregistrare a instructaj zilnic a
tehnicii securității Secția Auto

5.00Bucată86.1 Registru de înregistrare a instructaj zilnic a
tehnicii securității Secția Auto

coperta - carton 360gr (culoare
albă), în interior 150 file - ofset
65gr format A4

22810000-1

87 Registrul de eliberare a bunurilor materiale
în secția garda și regim

5.00Bucată87.1 Registrul de eliberare a bunurilor materiale în
secția garda și regim

coperta de cartonn-250 gr(culoare
alba), in interior-50 file, ofset 65 gr,
format A4

22810000-1

88 Registrul de evidență a primiri-predării
serviciului la punctul de control și trecere

5.00Bucată88.1 Registrul de evidență a primiri-predării
serviciului la punctul de control și trecere

coperta de carton-360 gr culoare
alba, in interior -100 file, ofset 65
gr, Format A4

22810000-1

89 Registrul de evidență a cererei cu privire la
accesul persoanelor în sediul DPF și
teritoriul aferent

5.00Bucată89.1 Registrul de evidență a cererei cu privire la
accesul persoanelor în sediul DPF și teritoriul
aferent

coperta de carton-360 gr , culoare
alba, in interior -100 file, ofset 65
gr,format A4(albom)

22810000-1

90 Registrul evidenței și mișcării patrimoniului
militar

5.00Bucată90.1 Registrul evidenței și mișcării patrimoniului
militar

coperta - carton 360gr, în înterior
200 file ofset 65gr, format A4

22810000-1

91 Registru de evidență a circulației foilor de
parcurs

5.00Bucată91.1 Registru de evidență a circulației foilor de
parcurs

coperta - carton 360gr în interior
200 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

92 Registru de evidenţă a colaboratorilor
Secției Auto CATMÎI

3.00Bucată92.1 Registru de evidenţă a colaboratorilor Secției
Auto CATMÎI

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

93  Doc.med.: fomular nr.027/e
1000.00Bucată93.1  Doc.med.: fomular nr.027/e ziar, A5, 1+122820000-4

94  Doc.med.: reţetă, fomular nr.1 aprob.
01.10.2012

2000.00Bucată94.1  Doc.med.: reţetă, fomular nr.1 aprob.
01.10.2012

ziar, dimensiuni 100x200mm, 1+122820000-4

95  Doc.med.: fişă medicală a bolnavului de
ambulator, fomular nr.025/e

300.00Bucată95.1  Doc.med.: fişă medicală a bolnavului de
ambulator, fomular nr.025/e

coperta carton 250 gr, format A5,
48 file

22820000-4

96  Doc.med.: rezultatul analizei, fomular
nr.209/e

500.00Bucată96.1  Doc.med.: rezultatul analizei, fomular
nr.209/e

ziar, A5, 1+122820000-4

97 Doc.med.: examen biochimic, fomular
nr.228/e

5000.00Bucată97.1 Doc.med.: examen biochimic, fomular
nr.228/e

ziar, A5, 1+122820000-4

98 Doc.med.: analiză hematologică, fomular
nr.224/e

5000.00Bucată98.1 Doc.med.: analiză hematologică, fomular nr. ziar, A5, 1+122820000-4
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5000.00Bucată98.1 224/e ziar, A5, 1+122820000-4
99  Doc.med.: analiza de urină, fomular

nr.210/e
5000.00Bucată99.1  Doc.med.: analiza de urină, fomular nr.210/e ziar, A5, 1+122820000-4

100 Doc.med.: anexa la foaie de prescripţii
medicale, fomular nr.003/e

200.00Bucată100.1 Doc.med.: anexa la foaie de prescripţii
medicale, fomular nr.003/e

ziar, A4, 1+122820000-4

101 Doc.med.: Registru de înregistrare a
analizelor şi evidenţă a rezultatelor,
fomular nr.250/e

25.00Bucată101.1 Doc.med.: Registru de înregistrare a analizelor
şi evidenţă a rezultatelor, fomular nr.250/e

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22820000-4

102  Doc.med.: analiza de sînge+ bilet de
trimitere , fomular nr.207/e

300.00Bucată102.1  Doc.med.: analiza de sînge+ bilet de trimitere
, fomular nr.207/e

ziar, A4, 1+022820000-4

103  Doc.med.: Registru investigaţiilor de
laborator, fomular nr.251/e

10.00Bucată103.1  Doc.med.: Registru investigaţiilor de
laborator, fomular nr.251/e

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22820000-4

104  Doc.med.: analiză la marcherii hepatici,
fomular nr.245/e

1000.00Bucată104.1  Doc.med.: analiză la marcherii hepatici,
fomular nr.245/e

ziar, A5, 1+122820000-4

105  Doc.med.: Registru de înregistrare
adresărilor bolnavilor, fomular nr.074/e

10.00Bucată105.1  Doc.med.: Registru de înregistrare adresărilor
bolnavilor, fomular nr.074/e

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22820000-4

106  Doc.med.: Formularul despre perfectarea
acordului informat al consimţămîntului
pacientului pentru efectuarea intervenţiei
medicale de caracter invaziv,

4000.00Bucată106.1  Doc.med.: Formularul despre perfectarea
acordului informat al consimţămîntului
pacientului pentru efectuarea intervenţiei
medicale de caracter invaziv,

ofset 65 gr, A422820000-4

107  Doc.med.: Registru de evidenţă a
concluziilor comisiei medico-consultative,
fomular nr.035/e

3.00Bucată107.1  Doc.med.: Registru de evidenţă a concluziilor
comisiei medico-consultative, fomular
nr.035/e

ziar, formular tipizat22820000-4

108  Doc.med.: Registru de înregistrare a
certificatelor de concediu medical, fomular
nr.036/e

3.00Bucată108.1  Doc.med.: Registru de înregistrare a
certificatelor de concediu medical, fomular
nr.036/e

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22820000-4

109  Lista de evidenta zilnica a activitatii
medicului laborant nr 261/e-

1000.00Bucată109.1  Lista de evidenta zilnica a activitatii
medicului laborant nr 261/e-

ziar, A4, 1+122820000-4

110  Anexa la formular nr 025-u
1000.00Bucată110.1  Anexa la formular nr 025-u ziar, 2 file A522820000-4

111  Registru de evidenţa a vaccinilor formular
nr 063-1/u

1.00Bucată111.1  Registru de evidenţa a vaccinilor formular nr
063-1/u

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

112   Registru de înregistrare lucrului lămpii de
cuarţ

10.00Bucată112.1 Registru de înregistrare lucrului lămpii de
cuarţ

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

113   Registru de înregistrare a investigaţiilor
radiologice formular 050/e registru copertat
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2.00Bucată113.1 Registru de înregistrare a investigaţiilor
radiologice formular 050/e

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

114  Trimitere la Consiliul de Expertiză
Medicală a vitalităţii 088/e

30.00Bucată114.1  Trimitere la Consiliul de Expertiză Medicală a
vitalităţii 088/e

ziar, 3 file A3, 1+122820000-4

115 Registru de înregistrare a proceselor –
verbale ale examinării medicale de
constatare a faptului de consumare a
alcoolului şi stării de ebrietate 155-1/e

5.00Bucată115.1 Registru de înregistrare a proceselor – verbale
ale examinării medicale de constatare a
faptului de consumare a alcoolului şi stării de
ebrietate 155-1/e

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

116  Registru de evidenţă a medicamentelor
3.00Bucată116.1  Registru de evidenţă a medicamentelor coperta - carton 360gr în interior

400 file - ofset 65gr format A4
22810000-1

117  Registru de evidenţă a recetelor
4.00Bucată117.1  Registru de evidenţă a recetelor coperta - carton 360gr în interior

100 file - ofset 65gr format A4
22810000-1

118 Registru de evidenţă a medicamentelor şi
substanţelor toxice, stupefiante şi
psihotrope la depozitele farmaceutice

3.00Bucată118.1 Registru de evidenţă a medicamentelor şi
substanţelor toxice, stupefiante şi psihotrope la
depozitele farmaceutice

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

119  Registru de înregistrare a solicitărilor
medicului la domicilu (Formular 031/e)

3.00Bucată119.1  Registru de înregistrare a solicitărilor
medicului la domicilu (Formular 031/e)

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

120  Adeverință medicală (Formular 086/e)
100.00Bucată120.1  Adeverință medicală (Formular 086/e) ziar, A4, 1+122820000-4

121 Fișă balneosanatorială (Formular
072/e)—100 buc.

100.00Bucată121.1 Fișă balneosanatorială (Formular 072/e) ziar, A4, 1+122820000-4
122  Adeverință pentru primirea biletului de

tratament (Formular 070/e)
100.00Bucată122.1  Adeverință pentru primirea biletului de

tratament (Formular 070/e)
ziar, A5, 1+122820000-4

123 Adeverință medicală pentru elevul, care
pleacă în tabăra de odihnă (Formular
nr.079/e)

100.00Bucată123.1 Adeverință medicală pentru elevul, care pleacă
în tabăra de odihnă (Formular nr.079/e)

ziar, A4, 1+122820000-4

124 Registru de evidență a populației (Forma
166/e)

5.00Bucată124.1 Registru de evidență a populației (Forma
166/e)

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

125  Registru de evidență a bolilor infecțioase
(Formular 060/e)

5.00Bucată125.1  Registru de evidență a bolilor infecțioase
(Formular 060/e)

coperta - carton 360gr în interior
100 file - ofset 65gr format A4

22810000-1

126  Adeverință de incapacitate de muncă
pentru student, elev și preșcolari (Formular
095/e)

200.00Bucată126.1  Adeverință de incapacitate de muncă pentru
student, elev și preșcolari (Formular 095/e)

ziar, A4, 1+022820000-4

127  Registru de evidență a controlului treziei
5.00Bucată127.1  Registru de evidență a controlului treziei coperta - carton 360gr în interior

100 file - ofset 65gr format A4
22810000-1

128 Fișa examenului medical la comisia de
expertiză medicală

2000.00Bucată128.1 Fișa examenului medical la comisia de
expertiză medicală

ofset, 2 file A3, 1+122820000-4
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decurs a 30 zile, de la înregistrarea contractelor la AAP
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 Date despre Participant original – confirmat prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

2 Oferta original – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

3 Certificat de înregistrare a întreprinderii (emis de
Camera Înregistrării de Stat)

copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

4 Certificat de atribuire a contului bancar copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

5 Autorizaţie de funcţionare copie– confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.

Da

6 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

7 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

8 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

9 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

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: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19

Tel.: achizitii@border.gov.md0-22-259-627     0-22-
259-679 ,  Fax: 022264507 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBOTARI TAISIA, Șef Serviciu achiziții

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: 15.02.2016 11:00
mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.310pe 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

15.02.2016 11:00la:
mun.Chișinău, str.Petricani 19pe 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: AFTENIUC ARCADIE


