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

nr. 17/04558 05.12.2017din

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

rechizite de birouObiectul achiziției:
30192000-1Cod 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.:  97  din  05.12.2017.
În scopul achiziţionării "rechizite de birou"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 Ață de cusut dosare
150.00Bucată1.1 Ață de cusut dosare din mătase, bobine minim 35 m30192000-1

2 Ascuțitoare cu container
200.00Bucată2.1 Ascuțitoare cu container30192000-1

3 Bandă adezivă (dublă) 12mmx10mm
15.00Bucată3.1 Bandă adezivă (dublă) 12mmx10mm30192000-1

4 Bandă adezivă 12mmx30m
200.00Bucată4.1 Bandă adezivă 12mm minim 30m30192000-1

5 Bandă adezivă 48mmx45m
200.00Bucată5.1 Bandă adezivă 48mm  minim 45m30192000-1

6 Bandă corector 8mmx8mm
50.00Bucată6.1 Bandă corector 8mmx8mm30192000-1

7 Binder 19mm
600.00Bucată7.1 Binder 19mm30192000-1

8 Binder 25mm
600.00Bucată8.1 Binder 25mm30192000-1

9 Binder 32mm
700.00Bucată9.1 Binder 32mm30192000-1

10 Binder 41 mm
600.00Bucată10.1 Binder 41 mm30192000-1

11 Binder 51mm
600.00Bucată11.1 Binder 51mm30192000-1

12 Bloc pentru notițe STICK'n
10.00Bucată12.1 Bloc pentru notițe STICK'n 1 culori, cu bandă adezivă, se

folosește pentru notițe, ambalat în
dispenser.

30192000-1

13 Box pentru arhivare din carton gofrat
275.00Bucată13.1 Box pentru arhivare din carton gofrat lățimea min 100 mm30192000-1

14 Boxă din metal pentru hîrtie
20.00Bucată14.1 Boxă din metal pentru hîrtie înălțimea min. 10 cm, culoarea

neagră
30192000-1

15 Burghiu
10.00Bucată15.1 Burghiu grosimea 0,5 mm30192000-1

16 Caiet A4 (200 file)
200.00Bucată16.1 Caiet A4 (200 file) coperta cartonată, liniatura

aritmetică
30192000-1

17 Caiet A4 (96 file)
350.00Bucată17.1 Caiet A4 (96 file) coperta cartonată, liniatura

aritmetică
30192000-1

18 Caiet A5 (48 file )
50.00Bucată18.1 Caiet A5 (48 file ) coperta cartonată, liniatura

aritmetică
30192000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

19 Caiet A5 (96 file)
250.00Bucată19.1 Caiet A5 (96 file) coperta cartonată, liniatura

aritmetică
30192000-1

20 Caiet de afaceri cu index alfabetic
50.00Bucată20.1 Caiet de afaceri cu index alfabetic 120 foi, A4, culegere de listă cu

spirală
30192000-1

21 Calculator de masă
8.00Bucată21.1 Calculator de masă alimentare dublă – solară/baterie,

12- cifre, selecţia de rotungire şi
zecimale, tasta “00”, tasta – pt
ştergerea ultimului caracter, operaţii
cu %, mărimea minim 15cm*20cm)

30192000-1

22 Capsator nr.10
20.00Bucată22.1 Capsator nr.1030192000-1

23 Capsator 24/6
50.00Bucată23.1 Capsator 24/6 corp metalic30192000-1

24 Clame 33mm
350.00Bucată24.1 Clame 33mm 100 buc/cutie30192000-1

25 Clame 50mm
50.00Bucată25.1 Clame 50mm gofrate 100 buc/cutie30192000-1

26 Clasor cărți de vizită
10.00Bucată26.1 Clasor cărți de vizită minim 96 cărți30192000-1

27 Clei PVA
250.00Bucată27.1 Clei PVA  min 100 ml30192000-1

28 Clei uscat
300.00Bucată28.1 Clei uscat min 36 gr30192000-1

29 Clei silicat
150.00Bucată29.1 Clei silicat minnim 80 ml30192000-1

30 Clipboard dublu A4
10.00Bucată30.1 Clipboard dublu A430192000-1

31 Copertă din carton A4/ 250gr/m2 (culoarea
neagră)

50.00Bucată31.1 Copertă din carton A4/ 250gr/m2 (culoarea
neagră)

 cartonul se utilizează ca coperta
pentru indosariere. Textura
materialului este imitația pielei.

30192000-1

32 Copertă din carton A4/ 250gr/m2
(cul.albăstră închis)

50.00Bucată32.1 Copertă din carton A4/ 250gr/m2 (cul. albăstră
închis)

 cartonul se utilizează ca coperta
pentru indosariere. Textura
materialului este imitația pielei.

30192000-1

33 Copertă din plastic
100.00Bucată33.1 Copertă din plastic PVC grosime - 20 mk, format A4,

pentru indosariere.
30192000-1

34 Corector pix 12ml
280.00Bucată34.1 Corector pix 12ml30192000-1

35 Corector fluid 20 gr
160.00Bucată35.1 Corector fluid 20 gr30192000-1

36 Coș de gunoi
5.00Bucată36.1 Coș de gunoi din plastic, culoare neagră,

capacitate minim 8 litri
30192000-1

37 Covoraș pentru mouse A-4
10.00Bucată37.1 Covoraș pentru mouse A-430192000-1

38 Covoraș pentru mouse A-5
10.00Bucată38.1 Covoraș pentru mouse A-530192000-1

39 Creion HB cu radieră
800.00Bucată39.1 Creion HB cu radieră neflexibil30192000-1

40 Cuțit de birou
190.00Bucată40.1 Cuțit de birou lațimea lamei 18mm, sistem de

blocare a lamei
30192000-1

41 Decapsator
100.00Bucată41.1 Decapsator30192000-1

42 Disc CD-R (700 Mb)
50.00Bucată42.1 Disc CD-R (700 Mb)30192000-1

43 Disc CD-RW (700 Mb)
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Bucată43.1 Disc CD-RW (700 Mb)30192000-1
44 Disc DVD-R (4.7 Gb)

50.00Bucată44.1 Disc DVD-R (4.7 Gb)30192000-1
45 Disc DVD-RW (4.7 Gb) 

50.00Bucată45.1 Disc DVD-RW (4.7 Gb) 30192000-1
46 Flash card 16Gb

50.00Bucată46.1 Flash card 16Gb30192000-1
47 Flash card 32Gb

65.00Bucată47.1 Flash card 32Gb30192000-1
48 Flash card 8Gb

40.00Bucată48.1 Flash card 8Gb30192000-1
49 Foarfece de birou

100.00Bucată49.1 Foarfece de birou  min 15 cm, cu inele din cauciuc30192000-1
50 Foi pentru notiți 90*90*90

150.00Bucată50.1 Foi pentru notiți 90*90*90 în set cîte 1000 file30192000-1
51 Folii A4

300.00Set51.1 Folii A4 40 microni, în set cîte 100 folii30192000-1
52 Folii A5

100.00Set52.1 Folii A5 40 microni, în set cîte 100 folii30192000-1
53 Geantă diplomat

1.00Bucată53.1 Geantă diplomat30192000-1
54 Hîrtie adezivă coloră (neon) 75*75mm

260.00Bucată54.1 Hîrtie adezivă coloră (neon) 75*75mm set a cîte 100 file30192000-1
55 Hîrtie adezivă coloră (neon) 75*25mm

220.00Bucată55.1 Hîrtie adezivă coloră (neon) 75*25mm set a cîte 4 culori30192000-1
56 Hîrtie indigo (bucăți)

30.00Bucată56.1 Hîrtie indigo (bucăți)30192000-1
57 Indecși adezivi din hîrtie (neon) ≈20*50mm

470.00Bucată57.1 Indecși adezivi din hîrtie (neon) ≈20*50mm set a cîte 4 culori30192000-1
58 Index din plastic cu bandă adezivă

10.00Bucată58.1 Index din plastic cu bandă adezivă culori neon 5culori x 25 bucăți30192000-1
59 Inele din plastic  pentru îndosariere 14mm

10.00Bucată59.1 Inele din plastic  pentru îndosariere 14mm A4, culoare albastră și neagră30192000-1
60 Inele din plastic  pentru îndosariere 19mm

50.00Bucată60.1 Inele din plastic  pentru îndosariere 19mm A4, culoare albastră și neagră30192000-1
61 Inele din plastic  pentru îndosariere 20 mm

10.00Bucată61.1 Inele din plastic  pentru îndosariere  20 mm A4, culoare albastră și neagră30192000-1
62 Inele din plastic  pentru îndosariere 28mm

10.00Bucată62.1 Inele din plastic  pentru îndosariere 28mm A4, culoare albastră și neagră30192000-1
63 Mapă  "Dosar" cu șină (din carton)

250.00Bucată63.1 Mapă  "Dosar" cu șină carton de min 350gr30192000-1
64 Mapă cu fermoar A4

200.00Bucată64.1 Mapă cu fermoar A4 confecționată din PVC cu marginea
textilă, dimensiuni 240*310mm,
grosimea 30mm

30192000-1

65 Mapă-plic cu buton A4
200.00Bucată65.1 Mapă-plic cu buton A4 grosimea 200 microni,

netransparentă
30192000-1

66 Mapă din plastic cu 40 folii
250.00Bucată66.1 Mapă din plastic cu 40 folii Mapa fabricata din plastic neted,

grosimea - 700 mkm. Cotorul
mapei poate fi completat manual.
Densitatea foliilor de polipropilenă
are 30 mkm.

30192000-1

67 Mapă colț A-4
220.00Bucată67.1 Mapă colț A-4 semitransparentă, 180 microni30192000-1

68 Mapă din plastic cu clemă
260.00Bucată68.1 Mapă din plastic cu clemă A4, grosimea plasticului minim 600

mkm, cu buzunar în interior,
lățimea cotorului 2cm.

30192000-1

69 Mapă din plastic cu șină (cu fața
transparentă)

260.00Bucată69.1 Mapă din plastic cu șină (cu fața transparentă) realizat din PVC, etichetă pentru
marcare, 160/250 mkm, cu

30192000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

260.00Bucată69.1 Mapă din plastic cu șină (cu fața transparentă) europerforare - 11 gauri30192000-1
70 Mape biblioraft A4 (55mm)

350.00Bucată70.1 Mape biblioraft A4 (55mm)30192000-1
71 Mape biblioraft A4 (75mm)

350.00Bucată71.1 Mape biblioraft A4 (75mm)30192000-1
72 Marker (culori în asortiment 3-4)

500.00Bucată72.1 Marker (culori în asortiment 3-4) forma vîrfului teșit (1-5mm)30192000-1
73 Marker CD

20.00Bucată73.1 Marker CD30192000-1
74 Perforator cu corp metalic

10.00Bucată74.1 Perforator cu corp metalic pentru 60 de file cu riglă gradată30192000-1
75 Pioneze colore

200.00Bucată75.1 Pioneze colore cutii minim a cîte 36 buc30192000-1
76 Pioneze din metal

100.00Bucată76.1 Pioneze din metal cutii a cîte 50 buc30192000-1
77 Pix (cu bilă) pe suport

10.00Bucată77.1 Pix (cu bilă) pe suport cu cerneală albastră, cu lănțișor pe
suport din plastic

30192000-1

78 Pix cu bilă (cul. albastră)
2000.00Bucată78.1 Pix cu bilă (cul. albastră) grosime vîrf - 0,7 mm, capac cu

clip de prindere, vîrf din metal, grip
cauciucat, cerneala de calitate pe
bază de ulei care să asigure scriere
fluidă și curată.

30192000-1

79 Pix cu bilă (cul.neagră)
200.00Bucată79.1 Pix cu bilă (cul.neagră) grosime vîrf - 0,7 mm, capac cu

clip de prindere, vîrf din metal, grip
cauciucat, cerneala de calitate pe
bază de ulei care să asigure scriere
fluidă și curată.

30192000-1

80 Pix cu bilă (cul.roșie)
200.00Bucată80.1 Pix cu bilă (cul.roșie) grosime vîrf - 0,7 mm, capac cu

clip de prindere, vîrf din metal, grip
cauciucat, cerneala de calitate pe
bază de ulei care să asigure scriere
fluidă și curată.

30192000-1

81 Pix cu gel ( cul. albastră)
1200.00Bucată81.1 Pix cu gel ( cul. albastră) cu capac și grip cauciucat,

grosimea liniei de scris 0,7 mm
30192000-1

82 Pix cu gel (cul.neagră)
200.00Bucată82.1 Pix cu gel (cul.neagră) cu capac și grip cauciucat,

grosimea liniei de scris 0,7 mm
30192000-1

83 Pix cu gel (cul.roșie)
200.00Bucată83.1 Pix cu gel (cul.roșie) cu capac și grip cauciucat,

grosimea liniei de scris 0,7 mm
30192000-1

84 Pix cu gel (cul. verde)
100.00Bucată84.1 Pix cu gel (cul. verde) cu capac și grip cauciucat,

grosimea liniei de scris 0,7 mm
30192000-1

85 Plastilină
100.00Bucată85.1 Plastilină minim 60 gr30192000-1

86 Plic pentru CD/DVD
210.00Bucată86.1 Plic pentru CD/DVD30192000-1

87 Radieră dreptunghiulară din cauciuc
sintetic

350.00Bucată87.1 Radieră dreptunghiulară din cauciuc sintetic albă, dimensiuni ≈64x21x11mm30192000-1
88 Rame A 4 de lemn

20.00Bucată88.1 Rame A 4 de lemn30192000-1
89 Registru A4 500x96 în pătrate

20.00Bucată89.1 Registru A1 500x96 în pătrate30192000-1
90 Riglă din lemn (30cm)

50.00Bucată90.1 Riglă din lemn (30cm)30192000-1
91 Riglă din metal (30cm)

50.00Bucată91.1 Riglă din metal (30cm)30192000-1
92 Riglă din plastic (30cm)
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată92.1 Riglă din plastic (30cm)30192000-1
93 Scoabe  23/10

30.00Bucată93.1 Scoabe  23/1030192000-1
94 Scoabe 23/8

30.00Bucată94.1 Scoabe 23/830192000-1
95 Scoabe 24/6

390.00Bucată95.1 Scoabe 24/630192000-1
96 Scoabe N10

130.00Bucată96.1 Scoabe N1030192000-1
97 Set brelocuri pentru chei

1.00Set97.1 Set brelocuri pentru chei minim 10 bucăți/set30192000-1
98 Set separator A4

5.00Set98.1 Set separator A4 index alfabetic A-Z, carton30192000-1
99 Sulă pentru coaserea documenteleor

5.00Bucată99.1 Sulă pentru coaserea documenteleor30192000-1
100 Suport din metal pentru accesorii de birou

65.00Bucată100.1 Suport din metal pentru accesorii de birou Prevăzut cu 3-4 compartimente
pentru accesorii mărunte(agrafe,
pioneze), suport pentru hîrtie,
suport pentru plicuri, suporturi
pentru instrumente de scris.

30192000-1

101 Suport din metal pentru accesorii de birou
rotunda tip plasa

20.00Bucată101.1 Suport din metal pentru accesorii de birou
rotunda tip plasa

30192000-1

102 Suport magnetic agrafe
20.00Bucată102.1 Suport magnetic agrafe30192000-1

103 Suport orizontal pentru documente
50.00Bucată103.1 Suport orizontal pentru documente cu 3 despărțituri, confecționat din

metal
30192000-1

104 Suport vertical pentru documente
50.00Bucată104.1 Suport vertical pentru documente cu 3 despărțituri, confecționat din

metal, tip plasa, negru
30192000-1

105 Trafaret 10 mm (cifre)
4.00Bucată105.1 Trafaret 10 mm (cifre)30192000-1

106 Suport-agrafă pentru hîrtii
20.00Bucată106.1 Suport-agrafă pentru hîrtii dimensiuni 180x80 mm din metal

negru
30192000-1

107 Plic B4 (250*353mm/5cm)
3000.00Bucată107.1 Plic B4 (250*353mm/5cm) culoare albă30192000-1

108 Plic B4 (250*353mm/5cm)
870.00Bucată108.1 Plic B4 (250*353mm/5cm) culoare maro30192000-1

109 Plic C4 (alb siliconic) 324*229mm
3940.00Bucată109.1 Plic C4 (alb siliconic) 324*229mm30192000-1

110 Plic C5 (alb siliconic) 229*162mm
1670.00Bucată110.1 Plic C5 (alb siliconic) 229*162mm30192000-1

111 Plic C6 (alb siliconic) 114*162mm
1620.00Bucată111.1 Plic C6 (alb siliconic) 114*162mm30192000-1

112 Plicuri TB/4 250*353mm
1870.00Bucată112.1 Plicuri TB/4 250*353mm culoare maro30192000-1

113 Plic 280*400 mm/4cm
4000.00Bucată113.1 Plic 280*400 mm/4cm30192000-1

114 Plic (alb siliconic) 220*110 mm
50.00Bucată114.1 Plic (alb siliconic) 220*110 mm30192000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decurs de 30 de zile de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Formular informativ despre ofertant original (conform modelului din anexa 1)- confirmat
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.

Da

2 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului.

Da

3 Extras din Registrul persoanelor juridice copie - confirmată prin aplicarea ștampilei și
semnăturii Participantului.

Da

4 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național (eliberat de FISC)

copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului, valabil la data deschiderii ofertelor

Da

5 Certificat de atribuire a contului bancar copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului.

Da

6 Autorizație de funcționare copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului.

Da

7 Garanția pentru ofertă 1%. transfer la contul IGPF sau scrisoare de garanție
bancară - în original prezentată de o bancă autohtonă
(conform modelului din Anexa1.)

Da

8 Declaraţie privind situaţia personală a operatorului
economic (F3.5)

original (conform modelului din anexa 1) - confirmat
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.

Da

9 Declarație privind conduita etică (F3.4) original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. (conform modelului din
anexa 1)

Da

10 Specificații tehnice și preț original (model anexa 1) – confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului.

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: Inspectoratul General al 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: BELITEI NICU, Specialist principal 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: 14.12.2017 10:00
mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir. 307pe 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

14.12.2017 10:00la:
mun.Chișinău, str.Petricani 19pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

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.
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Conducătorul grupului de lucru: AFTENIUC ARCADIE


