ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea
ofertelor de prețuri
1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare
în Energetică
2. Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri
3. Obiectul achiziției: Prestări servicii poligrafice
4. Cod CPV: 22458000-5
Aceast anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării produselor
poligrafice conform necesităților ANRE (în continuare – Cumpărător) pentru
perioada bugetară 2016, este alocată sumanecesară din bugetul ANRE.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface
necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor
produse:
Nr.
d/o

Cod
CPV

Unitatea
de
măsură

Denumirea bunurilor solicitate

Canti
tatea

Prestări Servicii poligrafice

1

Agendă 2017

Bucată

5.00

1.2

Agendă 2017

Bucată

110.00

1.3

Planificator 2017

Bucată

5.00

1.1

Specificarea
tehnică deplină
solicitată,
Standarde de
referinţă

22458000-5

A4 săptămânală Bussines
maro închis,bloc alb, 128
pag.(embosare clișeu 6x7
cm+folie aur)
A5 VIP
allbastru închis, bloc alb
(embosare clișeu 3x4 cm)
Săptămânal
maro închis, bloc alb,
34x12 cm (embosare
clișeu 6x7+folie aur)
Săptămânal
albastru închis, bloc alb,
34x10 cm. (embosare
clișeu 3x4 cm)

1.4

Planificator 2017

Bucată

75.00

1.5

Pixuri cu bilă cu buton 100x2 modele

Bucată

200.00

Schneider,Cello ( albastru,
negru),

1.6

Pixuri – suvenire cu bilă sau gel (50+15)
2modele

Bucată

65.00

Ambalate în cutii

1.7

Mapă

Bucată

200.00

A3-->A4, 300 gr 4+0,
laminare glos 25 mk 1+0,
buzunar încleiat

1.8

Mapă jubiliară

Bucată

50.00

,roșu închis, cu stema RM

1.9

Pungi

Bucată

200.00

1.10

Pungi

Bucată

200.00

1.11

Steag

Bucată

30.00

1

230x345x90 mm, carton
215, 4+0 laminare glos
1+0 25 mk, șiret alb
295x365x120 mm, carton
215,4+0 laminare glos 1+0
25 mk, șiret alb
Picior metalic (complet de
3steaguri,
lungimea
piciorului, inclusiv stofa,-

28 cm.). Dimensiunea
țesăturii 11x22 cv.
1.12

Broșuri

Bucată

100.00

Conform machetei

1.13

Cărți de vizită

Bucată

800.00

Conform machetei

1.14

Calendar

Bucată

75.00

1 bloc, plasa standart
(conform machetei)

1.15

Insigne (ANRE)

Bucată

150.00

Conform machetei

5. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:
Pe parcursul trimestrului IV 2016.
Nu se aplică.
6. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ
următoarele:
Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de
document

1

Certificat de înregistrare a întreprinderii

2

Licența de activitate

3

Extras din Registrul de Stat al persoanelor
juridice
Date despre participant

Copie confirmată prin semnătura și
ștampila participantului
Copie confirmată prin semnătura și
ștampila participantului
Copie confirmată prin semnătura și
ștampila participantului
Original

Nr.
d/o

4

Obligativitatea
Da
Da
Da
Da

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot
solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante:Agenția Națională pentru Reglementare
în Energetică
b) Adresa: Republica Moldova , mun. Chișinău, str. Columna , nr, 90.
c) Tel: 022852958
d) Fax: 022852900
e) E-mail: vdolgan@anre.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Valeriu Dolgan, șef Secția
general-administrativă.
8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi
întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: 23.12.16; orele 14:30
- pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna, nr. 90.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
9. Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut.
2

10.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
11. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

Conducătorul grupului de lucru:

Ghenadie PÂRȚU_____________

Ex. _________
Tel._________
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L.Ș.

