
ANUNŢ DE PARTICIPARE
9

la procedura de achiziţie publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/00718 din 23.02.2018

Denumirea autorităţii contractante: 
Tip procediură achiziţie:
Obiectul achiziţiei:
Cod CPV:

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI 
Cerere a ofertelor de preţuri 
accesorii de birou şi papitărie
30192000-1

Data publicării anunţului de intenţie: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice 
Nr.: 16 din 23.02.2018.
In scopul achiziţionării "accesorii de birou şi papitărie "
conform necesităţilor autorităţii contractante (în continuare -  Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanţelor

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind 
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Unitatea de 
măsura Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă
1 accesorii

1.1 30192000-1 pix coloare rezervei albastru Bucată 400.00 Pix cu carcasă semitransparentă de 
culoare sură. Culoarea capacului 
din spate se potriveşte culorii 
cernelei. Rezerva pix conţine 
cerneală specială omogenă de o 
viscozitate înnaltă. Grosime vîrf 0,7 
mm

1.2 30192000-1 pix culoare rezervei negru Bucată 100.00 Pix cu carcasă semitransparentă de 
culoare sură. Culoarea capacului 
din spate se potriveşte culorii 
cernelei. Rezerva pix conţine 
cerneală specială omogenă de o 
viscozitate înnaltă. Grosime vîrf 0,7 
mm.

1.3 30192000-1 perforator pentru min 20 foi 80 gr /mp Bucată 20.00 Perforator cu clapa si baza invelite 
in plastic ABS si structura metalica 
dura.
Formatul hîrtiei perforate 
maximum: A4.
Capacitate de perforare: min. 20 
coli.
Rigla să fie gradată cu formatele 
hîrtiei.

1.4 30192000-1 ascuţitoare Bucată 70.00 Ascuţitoare de calitate, cu 
container. Pentru creioane 
triunghiulare, clasice, creioane 
grafit si colorate

1.5 30192000-1 riglă 30 cm Bucată 100.00 Rigla dublu gradata cu lungimea de 
30 cm. produs din polistiren, 
Gradaţiile sunt gravate pentru o 
precizie si ligibilitate de un 
standard ridicat

1.6 30192000-1 Capsator Bucată 60.00 Capsator 24/6;
Capacitatea de capsare: 30 de coli

1.7 30192000-1 decapsator Bucată 45.00 - Dinţi din otel, inveliti in crom. 
Recomandat pentru capsele Nr. 10., 
24/6 Fabricat din oţel, invelit in 
plastic ABS.

1.8 30192000-1 banda adeziva Bucată 50.00 transparent, lungime min. 30m; 
lăţime 12mm

1.9 30192000-1 corector creion Bucată 50.00 - Vârf metalic cu bila (tip pix) 
Capacitate 7ml
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1.9 30192000-1 corector creion Bucată 50.00 Corp flexibil, prin apasare se 

accelerează curgerea fluidului 
corrector.

1.10 30192000-1 corector fluid min 20 ml Bucată 100.00 Fluid corector pe baza de solvent, 
pentru o uscare rapida.Pensula 
flexibila, atat pentru corecturi fine, 
cat si pentru suprafeţe mari.20 ml. 
Termenul de valabilitate : minim 6 
luni din data livrării

1.11 30192000-1 marker text Bucată 200.00 Marker pentru toate tipurile de 
hârtie. Grosimea liniei este de 5 
mm.
Disponibil in 4 culori: roz - 50 
bucăţi, verde - 100 bucăţi, galben- 
50 bucăţi.

1.12 30192000-1 marker pentru tablă Set 3.00 Markere pentru tabla, 4 culori/set, 
negru, albastru, roşu, verde, vârf 
rotund, corp realizat din plastic, 
scriere nepermanenta, fara adaos de 
xilen sau toluen, se poate şterge 
uşor folosind buretele. Grosime 
vârf: 2.5 - 3.5 mm

1.13 30192000-1 Cutter Bucată 100.00 ingust de 9 mm cu suport din 
plastic, lama din otel si sistem de 
blocare

1.14 30192000-1 Foarfecă Bucată 30.00 din otel inoxidabil, cu invelis 
protector de 18 cm Forma 
confortabila cu grip ergonomie.

1.15 30192000-1 pix coloare rezervei roşu Bucată 100.00 Pix cu carcasă semitransparentă de 
culoare sură. Culoarea capacului 
din spate se potriveşte culorii 
cernelei. Rezerva pix conţine 
cerneală specială omogenă de o 
viscozitate înnaltă. Grosime vîrf 0,7 
mm

1.16 30192000-1 creion sipmlu Bucată 250.00 creioane grafit de cea mai inalta 
calitate. Forma triunghiulara 
ergonomica. Lemn moale, de 
calitate, pentru o buna ascuţire. 5 
grade de tărie a minei: HB

1.17 30192000-1 folii A 4 Set 400.00 Folie PVC format A4, grosimea 
min. 80 microni, transparent. 
Deschidere superioara 11 perforaţii 
pentru arhivare in biblioraft si caiet. 
( 100 în set)

1.18 30192000-1 Clei stick Bucată 90.00 Mecanism acţionat prin răsucire, 
capac cu inchidere ermetica, fara 
solvent, lavabil. Nu increteste 
hartia. Adezivul devine permanent 
după 60 de secunde, minim 20 gr. 
Termenul de valabilitate : minim 6 
luni din data livrării

1.19 30192000-1 Lipici lichid alb 65 ml PVA Bucată 50.00 Lipici lichid alb tip adaptat 
diferitelor utilizări: lutilizat pentru 
lipirea diverselor suprafeţe, hârtie, 
carton, hârtie fotografica,etc 
Lipiciul este ambalat intr-un flacon 
din plastic cu aplicator încorporat, 
asigurând o lipire sigura si rapida, 
cantitatea 65 ml.

1.20 30192000-1 Alonja (şină) de mare capacitate, pentru 
arhivare,

Bucată 250.00 alonja de mare capacitate, ce leaga 
documente in teancuri de pana la 
10,5 mm materialul special permite
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1.20 30192000-1 Alonja (şină) de mare capacitate, pentru 

arhivare,
Bucată 250.00 refolosirea ambalate, din plastic 

rezistent. Se pot folosi in diferite 
dosare si cutii de arhivare, sau 
pentru transferul documentelor din 
bibliorafturi sau caiete mecanice.

1.21 30192000-1 stik memorie 8 gb Bucată 60.00 Potrivit pentru dispozitive terminale 
cu interfaţa USB Prevăzut cu capac 
si capsa. Compatibil cu sisteme de 
operare: Windows 
ME/2000/XP/Vista/7/8, MacOS 9.0 
si mai performante Rata de transfer 
a datelor: 10 MB/s Standard USB: 
USB 2.0 Material: Plastic/Metal 
Dimensiuni: 57 x 18x8 mm 
Capacitate: 8 GB

1.22 30192000-1 mape biblioraft A 4 50 mm Bucată 200.00 Format: A4 Exterior plastifiat cu 
polipropilena si interior de carton. 
Materialul rezistent si mecanismul 
180°. Capacitate 350 coli (hârtie
80g)

1.23 30192000-1 mape biblioraft A4 80mm Bucată 250.00 Exterior plastifiat cu polipropilena 
si interior de carton.
Materialul rezistent si mecanismul 
180° .
Format A4
Dimensiune biblioraft 81 x 320 x 
285 mm;
Capacitate 600 coli

1.24 30192000-1 mape A4 carton cu şină Bucată 150.00 Dimensiune: A4. Gramaj: min. 215 
gr/mp. Cu şină

1.25 30192000-1 mape A4 carton cu şiret Bucată 150.00 Dimensiune: A4. Gramaj: min. 215 
gr/mp. cu şiret

1.26 30192000-1 mape A4 plastic cu şină Bucată 150.00 FormatA4 Dosar din polipropilenă 
pentru organizarea si protejarea 
documentelor, are prima copertă 
transparentă si fâşie de eticheta, 
culoare galbenă

1.27 30192000-1 Separatoare plastic color, Set 200.00 A4, 120 microni, 12 culori/set Din 
polipropilena color de 120 microni. 
•Cu perforaţii standard pentru 
indosariere. *Cu etichete pentru 
personalizare. 12 culori/set

1.28 30192000-1 separator pentru documente autoadezivi color 
plastic set. culori

Set 200.00 Index colordin plastic se 
indeparteaza cu uşurinţa. Folosit 
pentru a insemna cuvintele, 
articolele, paragrafele 
importante,dimensiunea 42x12 mm, 
setul conţine 5 culori neon, 25 file 
culoare, in forma de sageata.

1.29 30192000-1 Hirtie pentru notite Bucată 150.00 Hirtie pentru notite cu bandă 
adezivă,76x76, 100 foi, in forma de 
patrat Număr de file: 100 
Dimensiuni: 76x76 mm Culoare: 
galben, verde, albastru, roz, violet, 
corai, portocaliu Ambalaj: folie 
termocontrolabilă

1.30 30192000-1 hîrtie pentru notiţe 90x90 Bucată 100.00 Cub din hârtie alba, filele sunt 
nelipite Mărime: 90x90x90mm 
Culoare: albe

1.31 30192000-1 Blocnot format A5 Bucată 100.00 format A5 cu spirală orizontală 
metalică Densitate hîrtie: 60 gr./m2 
Număr file: 40 fileTip file: pătrăţele 
Copertă: carton.

1.32 30192000-1 agrafe 50 mm Bucată 150.00 pentru birou cutie - Ambalare: 100
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1.32 30192000-1 agrafe 50 mm Bucată 150.00 buc/cutie Materialmetal 

Dimensiune50 mm
1.33 30192000-1 agrafe 25 mm Bucată 250.00 pentru birou cutie - Ambalare 100 

buc/cutieMaterialmetalDimensiune 
25 mm

1.34 30192000-1 coş pentru hîrtie 14 1 Bucată 7.00 Cos pentru birou, destinat colectării 
deşeurilor. Realizat din plastic, 
avand un design simplu, perforat. 
Capacitate: 14 Litri. Culoare: negru, 
roşu, verde

1.35 30192000-1 calculator Bucată 20.00 12 biţi. Display mare. Putere dublă. 
Calculul de procente. Şterge ultimul 
simbol introdus. Operaţiunile cu 
suprapreţ şi cu reduceri. Butoane 
din plastic. Tastatură sensibilă. 
Mărime: 14xl8cm.

1.36 30192000-1 baterii AA Bucată 20.00 Alcaline Tensiune (V): 1.5
1.37 30192000-1 baterii AAA Bucată 60.00 alkaline AAA
1.38 30192000-1 Plic craft cu adeziva C5 Bucată 20.00 în plic format A5 încape foi format 

A4 pliat în doi, sau foi formate mai 
mici. Clapa plicului are strată 
adeziv.

1.39 30192000-1 pioneze colorate Bucată 20.00 Ambalare 50 buc/cutie Material 
metal

1.40 30192000-1 capse 24/6 cutie Set 200.00 Tip capse 24/6
Set=Cutie care conţine 1000 bucăţi

1.41 30192000-1 capse nr. 10 cutie Bucată 20.00 Nr. coli 10 coli Tip capse N10 
Cutia conţine 1000 bucăţi

1.42 30192000-1 capse 23/10 cutie Bucată 50.00 ce capseaza un număr de la 40 la 70 
de file. Cutia conţine 1000 bucăţi

1.43 30192000-1 capse 23/15 Bucată 20.00 Capse otelite, hi-carbon Capacitate 
capsare: max. 120 coli

1.44 30192000-1 registre A4 de ieşire Bucată 10.00 tipizat nepersonalizat format A4 
tipar fata-verso , coperti carton , file 
48

1.45 30192000-1 registre A4 de intrare Bucată 40.00 tipizat nepersonalizat format A4 
tipar fata-verso , coperti carton , file 
48

1.46 30192000-1 radieră Bucată 100.00 Dimensiune: 36x22x8mm; Radiere 
elastice de culoare alba, destinate 
ştergerii urmelor de creion. Nu 
conţin particule abrazive, astfel ca 
nu afecteaza liniile de cerneala. 
Suprafaţa stearsa ramane curata,« 
fara urme. Particulele de radieră’se 
indeparteaza cu uşurinţa de pe 
suprafaţa curatata.

1.47 30192000-1 bandă adezivă 48 mm lăţime Bucată 70.00 Banda adeziva transparenta, baza 
acrii, 48 mm x 66 m Banda adeziva 
pe baza de acrii, transparenta, 
potrivita pentru ambalare, sigilare 
sau intarire. Cu aderenta ridicata 
banda este lata de 48 mm, iar 
lungimea unei role este de 66 m. 
Culoare: Transparent Tipologie: 
Banda adeziva Lungime: 66 m 
Lăţime: 48 mm ...

1.48 30192000-1 tuş pentru ştampilă Tub 5.00 Proiectat pentru ştampile din 
cauciuc; nu conţine ulei; capacitate 
recipient: 28 ml, prevăzut cu 
aplicator; culoare: albastru; ambalat 
în cutie de carton

1.49 30192000-1 clips 51 mm Bucată 50.00 Clipsuri din metal cu clema 
nichelata. Pentru prindere 
permanenta clemele din michel se
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1.49 30192000-1 clips 51 mm Bucată 50.00 pot indeparta. Ambalare: 12 

buc/cutie
1.50 30192000-1 clips 25 mm Bucată 50.00 Clipsuri din metal cu clema 

nichelata. Pentru prindere 
permanenta clemele din nichel se 
pot indeparta. Ambalare: 12 
buc/cutie

1.51 30192000-1 clips 19 mm Bucată 90.00 Clipsuri din metal cu clema 
nichelata. Pentru prindere 
permanenta clemele din nichel se 
pot indeparta.

2 papitărie
2.1 30192700-8 hîrte A4 Set 1000.00 Format: A4

Densitatea: 80g/m2 în set: 500 foi
2.2 30192700-8 Hîrtie pentru fax Bucată 20.00 hârtie role albe, nepersonalizate 

pentru FAX, Lăţime: 21 cm 
Lungime: 20m

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale:
20 zile de la primirea facturii 
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 extras din Registrul persoanelor juridice existenţa personalităţii juridice Da
2 copia certificatului privind lipsa restanţelor faţă de 

bugetul public
lipsa restanţelor faţă de bugetul public Da

3 copia cerficatului privind atribuirea contului bancar existenţa contului bancar Da

Informaţie 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: MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI 
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9
Tel.: 022 204554 022 

204516 , Fax:

Numele şi funcţia persoanei responsabile:

022 220748 , E-mail: madrm@madrm.gov.md
TUDOS SVETLANA, SPECIALIST PRINCIPAL

întocmirea ofertelor:
Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei 
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate 

pînă la: 05.03.2018 14:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

NOTĂ: în cazul prezentării ofertei şi documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ştampilată şi semnată 
în original precum şi documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfăşurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 10 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorităţii contractante 
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie 

la: 05.03.2018 14:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Contractul intră sub incidenţa Acordului OMC - Nu

Conţinutul prezentei Invitaţii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat "REGISTRUL 
DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Invitaţiei, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

mailto:madrm@madrm.gov.md



