
1 

APROBAT: 

Vicepreședinte al Autorității  

Naționale de Integritate 

 

Lilian CHIȘCA 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
Achiziționarea rechizitelor, articolelor de birotică și papetărie 

 

1. Denumirea autorității contractante: Autoritatea Națională de Integritate 

2. IDNO: 1012601000203 

3. Adresa: Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni, 26 

4. Numărul de telefon/fax: 022/820630, 022/820635 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.ani.md; 

info@ani.md    

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va obține accesul la 

documentația de atribuire: www.ani.md; info@ani.md     

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este 

cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de 

achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  

Autoritate publică, care asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau 

funcției de demnitate publică și prevenirea corupției.  

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface 

necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor 

bunuri: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

de măsură 

C
a

n
ti

ta
te

a
 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 
(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 

CPV- 30192700-8. Lotul 1. Hârtie și articole din hârtie 

1.1  
Hârtie A4 pentru 

imprimante și copiatoare 
cutii 300 

Hârtie albă A4, Clasa A+. 

Densitatea hârtiei 80 g/m2. 

Foi în pachet 500. 

Luminozitatea 99%.  

Albeața 166.  

 

1.2  
Hârtie A3 pentru 

imprimante și copiatoare 
cutii 2 

Hârtie albă A3, Clasa C 

Densitatea hârtiei 80 g/m2. 

Foi în pachet 500. 

Luminozitatea 104 %. 

Albeața 147.  

 

1.3  
Cub de hârtie pentru 

notițe 
unit 100 

Hârtie albă pentru notițe – 

90 x 90 x 90 
 

1.4  
Cub neon de hârtie pentru 

notițe autoadezive 
unit 150 

Hârtie pentru notițe adezive 

în diverse culori. INFO 

75x75mm / 4 culori, 450 

file.  

 

1.5  Index autoadeziv unit  200 

Index autoadeziv de 5 culori. 

Numărul de indicatoare în 

bloc 25. Lățimea 

indicatorului - 12 x 44 mm. 

Materialul marcajelor 

plastic.  
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1.6 

30199230-1 

Plic pentru transportul 

documentelor, pentru un 

volum mai mare de coli 

cutii 10 

Plic din hîrtie KRAFT, 90 

g/m2. Format - B4 (250x353 

mm). Mod de lipire - bandă 

silicon. 

 

1.7 
Plicuri albe pentru 

corespondență 
cutii 40 

Plicuri din hârtie albă, 

gramaj 80 g/m2. Format - 

DL (110x220 mm). Mod de 

lipire - bandă silicon. 

 

1.8 
Plic pentru transportul 

documentelor 
cutii 10 

Plic din hârtie albă, 80 g/m2. 

Format - С4, (229x324 mm). 

Mod de lipire - bandă 

silicon. 

 

1.9  Hârtie pentru flipchart unit 5 

Hârtie albă pentru flipchart, 

velina (alb simplu). Hârtie 

de calitate sporită - 80 gr/m2. 

5 găuri pentru fixare, 

perforație pentru a facilita 

ruperea colii utilizate. Ușor 

de instalat pe un flipchart.  

Mărimea – 64 x100 cm. 

 

Valoarea estimativă totală lotul 1, fără TVA 65 000,00 

CPV- 30192000-1.   Lotul 2. Articole de birotică 

1.1.  
Biblioraft albastru.  

Capacitate 500 coli A4  
unit 400 

Biblioraft pentru uz zilnic, plastifiat 
cu polipropilenă la exterior, 

mecanism standard. Coperta 

exterioară plastifiată cu 
polipropilenă (PP). Buzunar pe 

cotor cu etichetă de carton 

interschimbabilă, pentru 
personalizare. Echipat cu orificiu 

metalic de prindere, inele rado și 

margini protejate cu șină metalică.  
Capacitate 500 coli A4 (80 gsm). 

Dimensiuni 72 x 318 x 290. 

Greutate 0,41 kg. 

 

1.2.  
Biblioraft albastru.  

Capacitate 350 coli A4 
unit 100 

Biblioraft pentru uz zilnic, plastifiat 

cu polipropilenă la exterior, 

mecanism standard. Coperta 
exterioară plastifiată cu 

polipropilenă (PP), interior cu 

hârtie. Buzunar pe cotor cu etichetă 
de carton interschimbabilă, pentru 

personalizare. Echipat cu orificiu 

metalic de prindere, inele rado și 
margini protejate cu șină metalică. 

Capacitate 350 coli A4 (80 gsm). 

Dimensiuni 52 x 318 x 290. 
Greutate 0,39 kg. 

 

1.3.  

Dosar din polipropilenă, 

destinat arhivării 

documentelor.  

unit 300 

Dosar din polipropilenă, destinat 

arhivării documentelor perforate în 
orice tip de biblioraft sau caiet 

mecanic. Dotat cu buzunar pentru 

etichetă. Sistem de îndosariere: 
metalic. Prevăzut cu 11 perforații.  

Buzunar pentru etichetă 

interschimbabilă. Ambalaj: pachet 
de 10. Format: A4. Culoare Negru.  

Dimensiuni 235 x 310 x 1.  

Format A4. Greutate 0,03 

 

1.4.  Dosar cu șină metalică.   unit 200 

Dosar cu șină metalică fabricat din 
plastic gros de 0,7 mm grosime, 

albastru, pentru stocarea 

documentelor A4 perforate. Lățimea 
cotorului de 35 mm. Mecanism cu 

șină metalică. Buzunar interior 

suplimentar pentru hârtii mici. 
Etichetă înlocuibilă pe partea din 

spate pentru marcare.  

 

1.5.  Dosar cu șină metalică.   unit 60 

Dosar cu șină metalică cu arcuri 
fabricat din plastic gros de 0,7 mm 

grosime, albastru. Lățimea cotorului 

de 35 mm. Potrivit atât pentru 
documente profi, cât și pentru file 

cu perforație standard. 
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1.6. 

30199600-6 

Separator din carton.  unit 100 

Separator din carton 190 g,   

Dimensiuni 105 x 22 x 240. 
Format 105 x 240 mm.  

Greutate 0,5. 

 

1.7. Separator din carton. unit 70 

Separator din carton, destinat 

organizării eficiente a documentelor 
arhivate în bibliorafturi sau caiete 

mecanice. Prevăzut cu pagină de 

sumar pentru descrierea 
conținutului. 12 separatoare colorate 

pentru organizarea sistematică a 

documentelor și sortare rapidă. 
Format A4. Carton rezistent de 160 

gsm. Dimensiuni (mm): 225 x 3 x 
297. Format: A4. Tip index: 12. 

Utilizare pentru: Bibliorafturi și 

caiete mecanice. Greutate (kg): 0,14 

 

Valoarea estimativă totală lotul 2, fără TVA 50 000,00 

Lotul 3. Rechizite 

1.1. 

30192121-5 

Pix PENSAN My-Tech, 

0.7 mm, albastru 
unit 200 

Pix cu bilă. Grosimea liniei de 

scris 0.7 mm. Diametrul bilei 

0,7 mm. Lungimea liniei 

scrisului 2000 m. Grosime vârf 

0,7 mm. Culoarea corpului 

transparent. Culoare albastră. 

 

1.2. 
Pix PENSAN My-Tech, 

0.7 mm, negru 
unit 100 

Pix cu bilă. Grosimea liniei de 

scris 0.7 mm. Diametrul bilei 

0,7 mm. Lungimea liniei 

scrisului 2000 m. Grosime vârf 

0,7 mm. Culoarea corpului 

transparent. Culoare negru. 

 

1.3. 
Pix PENSAN My-Tech, 

0.7 mm, roșu 
unit 80 

Pix cu bilă. Grosimea liniei de 

scris 0.7 mm. Diametrul bilei 

0,7 mm. Lungimea liniei 

scrisului 2000 m. Grosime vârf 

0,7 mm. Culoarea corpului 

transparent. Culoare roșu. 

 

1.4.  Textmarker 5 mm unit 100 

Markerul în culoare verde, 

galben pentru a evidenția textul 

pe toate tipurile de hârtie. 

Grosime de linie de la 1 la 5 

mm. Vârf teșit.  

 

1.5. 
30192160

-0 
Bandă corectoare unit 70 

Bandă corectoare non toxică.  

Lățimea bandei – 5 mm. 

Lungime - 12 m. Uscare rapidă. 

Strat uniform. Bandă rezistenta 

la rupturi. 

 

1.6. 
30197110

-0 
Capse 24/6 unit 100 

Capse pentru capsator 24/6.  

Ambalare - 1000 buc. în cutie.  

Capse care asigură rezistență și 

siguranță la capsare. 

 

1.7.  Decapsator unit 30 
Conceput pentru scoaterea 

capselor № 10, № 24, № 26.  
 

Valoarea estimativă totală lotul 3, fără TVA 5000,00 

Valoarea estimativă totală, fără TVA 120 000,00 

 

9. Operatorul economic poate depune oferta: Pentru toate loturile 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: 20 zile  

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu este cazul 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 

de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu este cazul 
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15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al 

(ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Criterii și cerințe privind oferta 

Criterii de calificare și selecție a operatorilor economici 

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. Propunerea tehnică  

Formularul Specificații tehnice. 

Prezentat prin email în conformitate cu 

modelul anexat și semnat electronic de 

către operatorul economic. 

Da 

Formularul Specificații de preț. 

Prezentat prin email în conformitate cu 

modelul anexat și semnat electronic de 

către operatorul economic. 

Da 

2.  

Demonstrarea capacității de 

exercitare a activității 

profesionale 

Deținerea genului de activitate 

principal, sau secundar pentru livrarea 

bunurilor solicitate prin prezenta 

documentație de atribuire, în baza 

Extrasului din Registru de Stat al 

persoanelor juridice, care va fi 

prezentat autorității.  

Da 

Certificatul de atribuire a contului 

bancar eliberat de banca deținătoare de 

cont.   

Da 

3.  
Demonstrarea eligibilității de 

către ofertant 

În cazul în care, autoritatea dispune de 

informații, că operatorul economic se 

află în una din situațiile menționate în 

art.19 din Legea nr.131/2015 privind 

achizițiile publice, acesta va fi exclus de 

la procedura de achiziție. 

Da 

Declarație privind confirmarea 

identității beneficiarilor efectivi și 

neîncadrarea acestora în situația 

condamnării  pentru participarea la 

activități ale unei organizații sau grupări 

criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau 

spălare de bani. 

Da 

4. Standarde de asigurare a calității 

Operatorul economic va prezenta 

Certificatele de calitate și conformitatea 

produselor. 

Da  

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul 0 %. 

17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 0 %. 

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al 

procedurii negociate), după caz. Datorită naturii specifice a obiectului achiziției referitoare la 

caracteristicile tehnice și de performanță care evoluează rapid pe piață. 

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică). 
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20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului de achiziție publică (indicați 

după caz):  

21. Ofertele se prezintă în valută lei MD. 

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut 

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: 10-00 

- pe: 14 aprilie 2022 

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele vor fi depuse electronic la adresa info@ani.md  

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

26. Locul deschiderii ofertelor:  Autoritatea Națională de Integritate 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

-- 

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română 

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: Nu  

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă 

este cazul) 

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - 

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunț:  

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 
Se va utiliza 

sistemul de comenzi electronice  

facturarea electronică Se va utiliza 

plățile electronice Se va utiliza 

 

 

        Șef Direcția financiară și administrare            Emilia RISTIC 

mailto:info@ani.md

