
Către:____________________________________ 

_________________________________________ 

  ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea serviciilor editoriale și mărfuri tipografice 

 prin procedura de achiziție de valoare mică 

 

1. Denumirea autorității contractante: Autoritatea Națională de Integritate 

2. IDNO: 1012601000203 

3. Adresa: mun.Chișinău, str. Alecu Russo nr.1, et.4 

4. Numărul de telefon/fax: 022 820-623. 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@ani.md 

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

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii  

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  

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

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

U/M 
Canti

tate 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) 

  

Lotul 1: Servicii 

editoriale și 

mărfuri 

tipografice 

   

 

1.  

Sacoșe din 

hîrtie cu 

imprimare 

buc. 40 Sacoșe Plastifiată, culoarea albă 

lucioasă. 

Tip material: DCM 170gr/mp, 

plastifiere lucioasa. Sacosele au 

maner din snur textil, alb, carton 350 

gr la baza si manere. 

Parametrii:  

Lățimea x burduf x înalțime 

Mică:  25 x 10 x 35 

Cu imprimarea denumirii și logotipul 

serviciului, (în limba română).  

Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. 

 

 

2.  

Riglă cu 

imprimarea 

logotipului și a 

înscrisului 

buc 50 
Riglă transparentă din plastic, o latură 

gradată în cm, cerneala rezistentă la 

raze UV. 

Lungime – 30cm  

 



Materialul produsului: plastic 

Culoarea transparent. 

Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. 

Înscris:  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE 

INTEGRITATE 

VERSO: ani.md 

3.   

Radieră cu 

imprimarea 

logotipului  

buc 100 Radieră din cauciuc sintetic, albă, de 

formă ovală.  

Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. 

 

4.  

Calendar mic 

(de buzunar) 

cu imprimarea 

logotipului 

  

buc 300 Calendar pentru anul 2020 

Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. Hirtie de 

300 gr./m2, 100x70 mm, colțuri 

rotunjite 

 

5.  

Marker   cu 

imprimarea 

logotipului și 

înscrisului 

buc 40 Marker  permament dublu, culoare 

albastru.  

Marker pentru scriere pe aproape 

orice suprafață, cerneală rezistentă la 

apă, se usucă rapid, culoarea albastru 

deschis 3 buc/ galben 3 buc 

 Forma vărfului rotund 0.5 și 1.0 mm 

 Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. 

Înscris:  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE 

INTEGRITATE 

VERSO: ani.md 

 

6.  

Carnet A5 cu 

imprimarea 

logotipului 

buc 200 Carnet A5 pe spirală din 50 file. 

Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. 

 

7.  

Stegulețe cu 

suport  

buc 100 Stegulețe cu primarea logotipului 

A.C.  

Stegulet din materie textil. 

Suport p/u steguleț cu un braț, realizat 

din plastic, de înălțimea 35 cm, 

culoarea albă. 

Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. 

 

8.  

Pix cu 

aplicarea 

înscrisului  

 

buc 300 Pix cu mecanism, corp plastic, 

culoarea albastru, cu clip metalic. 

Mecanism de acționare prin apăsare. 

Grosimea vîrf – 0,5 mm. Cerneala 

albastră. 

Înscris:  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE 

INTEGRITATE 

VERSO: ani.md 

Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. 

 



9.  

Creion grafit 

cu aplicarea 

înscrisului 

buc 300 Creion grafit cu radieră încorporată, 

corp din lemn vopsit, culoarea 

albastru. Duritatea mină HB. 

Înscris:  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE 

INTEGRITATE 

VERSO: ani.md 

Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. 

 

10.  

Mapă de hîrtie, 

cu imprimarea 

logotipului și 

înscrisul  

buc 100 Mapă de hîrtie, 300 gr./m2 

310x225mm, cu laminare lucioasă, cu 

buzunar de hîrtie în interior. 

Înscris:  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE 

INTEGRITATE 

Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. 

 

11.  

Calendar trio 

2020  

cu imprimarea 

logotipului  

buc 50 Calendar trio, 2020. Partea de sus 

hîrtie 300 gr./m2, cu inel piccolo, 

cursor spiral metalică alba.  

Înscris:  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE 

INTEGRITATE 

Conform machetului A.C., se va 

vizualiza la sediul A.C. 

 

12.  

Registru de 

evidență a 

documentelor 

de ieșire 

buc 5 

Conform modelului aprobat de A.C. – 

se anexează. Registru din file  

 

13.  

Registru de 

evidență a 

documentelor 

de intrare 

buc 5 

Conform modelului aprobat de A.C. – 

se anexează. Registru din file  

 

14.  

 

Servicii 

tipografice 

(Agente cu 

imprimare )- 

pentru anul 

2020 

buc 80 Agende A5, datata spătămînal, 

culoarea albastră închis, Bloc 304 

pagini, tipar 1+1, hîrtie offset 70 g, 

forzat color, 4+0, coperta tare, carton 

buretat, piele artificială, cooperta 

cusută pe perimetru, embrosarea a 

logotipului pe copertă. 

Modelul se va vizualiza la sediul A.C. 

 

Valoarea estimativă fără TVA: 32 000.00 lei 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru întregul lot; 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 5 zile după înregistrarea 

contractului la trezoreria de stat și conform celor solicitate preventive de A.C. Livrarea se 

efectuează la sediul autorității contractante, str. Alecu Russo 1, et.4. 

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019 



12. 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):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 
Specificatia de preț  Complectată în limba de stat, fără 

corectări, cu semnătura și ștampila 

participantului Original 

DA 

2. 
Specificatia tehnică Complectată în limba de stat, fără 

corectări, cu semnătura și ștampila 

participantului Original 

DA 

3. 
Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei 

și semnătura Participantului 

DA 

4. 
Certificat de atribuire a contului bancar. Copie eliberată de banca deținătoare de 

cont. 

DA 

13. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după 

caz__________________________________________________ 

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): - toate 

bunuri- machetele, urmează a fi aprobate preventiv de AC.  

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic preţ_ 

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 

precum și ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

   

   

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: 10:00 

- pe: 05.09.2019 

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

Str. Alecu Russo 1 , etaj.4  

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: ___25 ZILE 

CALENDARISTICE_____________ 

20. Locul deschiderii ofertelor: sediul autorității contractante______________________ 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

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

_____________ROMÎNĂ_________________________________________  

23. 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 

24. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____02.04.2019 ______ 

25. 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 ACCEPTA 

sistemul de comenzi electronice NU SE ACCEPTA 

facturarea electronică SE ACCEPTA 

plățile electronice SE ACCEPTA 

26. Alte informații relevante: 

_____________________________________________________ 

Coordonat: 

______________________Ionițel Ludmila 

______________________ Guzun Ludmila 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Lilian Chișca 

 


