
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea: Rechizite de birou 

 prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț 

1. Denumirea autorității contractante: ÎS „Moldelectrica” 

2. IDNO:  1002600004580 

3. Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 

4. Numărul de telefon/fax: 022 253 – 359, fax 022 253 – 142 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: 

cancelar@moldelectrica.md   www. moldelectrica.md  

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

atribuire: achizitii@moldelectrica.md;  https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders 

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):  

- Întreprindere de Stat  

- Activități licențiate din sectorul electroenergetic 

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/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

U.M. Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 

Lot nr.1 

100 000,00 

1 

39162110-9 

Hâtrie A4 80 g/m² pachet 600 500 file în pachet 

2 Hâtrie A3 80 g/m² pachet 50 500 file în pachet 

3 Hâtrie A4 120 g/m² pachet 5 500 file în pachet 

4 Hârtie foto A4 190 g/m² filă 250 albă, lucioasă 

5 Hârtie rulon 210 mm (lățimea) buc. 15 210 mm x50 m  

6 

Hârtie rulon pentru plotter  

910 mm (lățimea),  

120-150 g/ m² (densitatea) 

metru 350 albă, mat 

Valoarea estimativă Lot nr. 1 100 000,00 

Lot nr.2 

 

1 

39162110-9 

Pix albastru 0,7 mm buc. 1 990 fără mecanism  

2 Pix negru 0,7 mm buc. 290 fără mecanism 

3 Pix verde 0,7 mm buc. 16 fără mecanism 

4 Pix rosu 0,7 mm buc. 200 fără mecanism 

5 Pix gel albastru  buc. 550  

6 Pix gel negru buc. 180  

7 Pix gel roșu  buc. 240  

8 Pix gel verde  buc. 50  

9 Rezerva pix albastru 0,7 mm buc. 870 pentru pix fără mecanism 

10 39162110-9 Rezerva pix negru 0,7 mm buc. 105 pentru pix fără mecanism  
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11 Rezerva pix gel albastru buc. 900  

12 Rezerva pix gel negru buc. 230  

13 Rezerva pix gel roșu buc. 50  

14 Creion simplu buc. 910  

15 Creion albastru-roșu buc. 108  

16 Ascuțitoare buc. 190  

17 Marker negru pentru tablă buc. 64  

18 Burete pentru tablă buc. 25  

19 Vopsea p/u stampilă  albastru buc. 37  

20 Corector fluid cu periuță buc. 100 20 ml 

21 Corector pix/creion buc. 300 8 ml 

22 Corector bandă buc. 230 5mm x 5m 

23 Clei creion buc. 290  

24 Clei de birou  buc. 40 50 gr 

25 Clei PVA  buc. 300 50 gr sau 60 gr 

26 Hârtie pentru notițe pachet 330 90 mm x 90 mm 

27 Caiet A4 48 file (pătrățele) buc. 186  

28 Caiet A4 48 file (linii) buc. 28  

29 Caiet A4 96 file (pătrățele) buc. 278  

30 Caiet A5 48 file (pătrățele) buc. 87  

31 Caiet A5 12 file (pătrățele) buc. 70  

32 Folii A4 40 mc   pachet 187 100 file în pachet 

33 Folii A3 40 mc   pachet 6 100 file în pachet 

34 Mapă dosar carton A4 buc. 590  

35 Mapă cu șireturi carton A4 buc. 950  

36 Mapă cu 1 filă transparentă A4 buc. 500  

37 Foarfece 160 mm buc. 150  

38 Capse nr. 24/6 set 470 1000 buc. în set 

39 Clame 28 mm set 410 100 buc. în set 

40 Clame 50 mm set 145 100 buc. în set 

41 Radieră buc. 380  

42 Plic DL buc. 100 alb 

43 Plic C5 buc. 100 alb 

44 Plic B4 kraft 250x353x40 mm buc. 30 90 g/m² 

45 Plic C6 buc. 55 alb 

46 Ață pentru legarea documentelor buc. 3  

47 Laminat A4 80 mic  pachet 5 100 file în pachet 

48 Laminat A5 100mic  pachet 10 100 file în pachet 

49 Laminat A6 100mic  pachet 15 100 file în pachet 

50 Peliculă eurobroșurare  pachet 3 100 file în pachet 

51 Carton eurobroșurare  pachet 3 100 file în pachet 

52 Arc 10mm eurobroșurare set 1 100 buc. în set 

Valoarea estimativă Lot nr. 1 200 000,00 

Valoarea estimativă totală (lei) fără TVA 300 000,00 

 

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

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 



2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: nu se prevăd. 

5) Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile de la data semnării 

contractului. Livrarea la adresa: Depozitul central, or. Chișinău, str. Ciocana nr. 8. 

6) Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligațiunilor 

7) Termenul de achitare: în decurs de 30 zile din momentul primirii (nu se acceptă plata în avans).   

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite. 

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

lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

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 
Oferta Original (conform anexei). Specificația 

tehnică asumată şi confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice și/sau 

semnată și ștampilată de către ofertant. 

Obligatoriu 

2 
Detalii tehnice ale produselor 

ofertate, autorizare de comercializare 

de la producător, certificate de 

conformitate, declaraţii de 

conformitate, rapoarte, care să ateste 

caracteristicile tehnice ale produselor 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice și/sau semnată și ștampilată de 

către ofertant. 

Obligatoriu 

3 
Declarația privind neîncadrarea în 

situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) 

lit a) din Legea 246/2017 cu privire 

la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală. 

Original, completată integral și confirmată 

prin aplicarea semnăturii electronice și/sau 

semnată și ștampilată de către ofertant. 

Obligatoriu 

Notă: Criteriile de atribuire sunt: 

preţul cel mai scăzut  

costul cel mai scăzut  

cel mai bun raport calitate-preţ 

cel mai bun raport calitate-cost 

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

_______________________________________________________________________________ 

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut 

13. 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% 

- Nu se aplică - 

14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] 16:00 

- pe: [data] 04.05.2022 

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse 

în plic sigilat împreună cu scrisoarea de însoțire la adresa: Str. Vasile Alecsandri 78 

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

17. Locul deschiderii ofertelor: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 78 

(adresa deschiderii) 

            Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor. 

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

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

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

astfel de anunţ: 02.02.2022 

22. Alte informații relevante: Oferta va fi prezentată în plic sigilat și ștampilat, însoțit de 

scrisoarea de însoțire și Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 

alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală. 

Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din 

data deschiderii ofertelor 

 

 

 

 

 

           Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 

 

 

 

 

 

 



Anexa  
_____________________________  
(Denumirea operatorului economic) 

adresa completă____________________________________  

tel, fax, e-mail _____________________________________  

OFERTĂ 
Către_____________________________________________________________________ 

(denumirea beneficiarului şi adresa completă) 

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la__________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) 

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: 
I. Furnizarea (executarea, prestarea): 

Nr Denumirea Cantitatea 
Pret unitar, 

fără TVA 

Suma, 

fără TVA 
Locul livrării 

 Lot nr.1      

1 Hâtrie A4 80 g/m² pachet 600    

2 Hâtrie A3 80 g/m² pachet 50    

3 Hâtrie A4 120 g/m² pachet 5    

4 Hârtie foto A4 190 g/m² filă 250    

5 Hârtie rulon 210 mm (lățimea) buc. 15    

6 

Hârtie rulon pentru plotter  

910 mm (lățimea),  

120-150 g/ m² (densitatea) 

metru 350   
 

Total Lot nr.1   
 Lot nr. 2      

1 Pix albastru 0,7 mm buc. 1 990    

2 Pix negru 0,7 mm buc. 290    

3 Pix verde 0,7 mm buc. 16    

4 Pix rosu 0,7 mm buc. 200    

5 Pix gel albastru  buc. 550    

6 Pix gel negru buc. 180    

7 Pix gel roșu  buc. 240    

8 Pix gel verde  buc. 50    

9 Rezerva pix albastru 0,7 mm buc. 870    

10 Rezerva pix negru 0,7 mm buc. 105    

11 Rezerva pix gel albastru buc. 900    

12 Rezerva pix gel negru buc. 230    

13 Rezerva pix gel roșu buc. 50    

14 Creion simplu buc. 910    

15 Creion albastru-roșu buc. 108    

16 Ascuțitoare buc. 190    

17 Marker negru pentru tablă buc. 64    

18 Burete pentru tablă buc. 25    

19 Vopsea p/u stampilă  albastru buc. 37    

20 Corector fluid cu periuță buc. 100    

21 Corector pix/creion buc. 300    

22 Corector bandă buc. 230    



23 Clei creion buc. 290    

24 Clei de birou  buc. 40    

25 Clei PVA  buc. 300    

26 Hârtie pentru notițe pachet 330    

27 Caiet A4 48 file (pătrățele) buc. 186    

28 Caiet A4 48 file (linii) buc. 28    

29 Caiet A4 96 file (pătrățele) buc. 278    

30 Caiet A5 48 file (pătrățele) buc. 87    

31 Caiet A5 12 file (pătrățele) buc. 70    

32 Folii A4 40 mc   pachet 187    

33 Folii A3 40 mc   pachet 6    

34 Mapă dosar carton A4 buc. 590    

35 Mapă cu șireturi carton A4 buc. 950    

36 Mapă cu 1 filă transparentă A4 buc. 500    

37 Foarfece 160 mm buc. 150    

38 Capse nr. 24/6 set 470    

39 Clame 28 mm set 410    

40 Clame 50 mm set 145    

41 Radieră buc. 380    

42 Plic DL buc. 100    

43 Plic C5 buc. 100    

44 Plic B4 kraft 250x353x40 mm buc. 30    

45 Plic C6 buc. 55    

46 Ață pentru legarea documentelor buc. 3    

47 Laminat A4 80 mic  pachet 5    

48 Laminat A5 100mic  pachet 10    

49 Laminat A6 100mic  pachet 15    

50 Peliculă eurobroșurare  pachet 3    

51 Carton eurobroșurare  pachet 3    

52 Arc 10mm eurobroșurare set 1    

Total Lot nr.2   

Total oferta, lei fără TVA   

Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8. 
Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor pîna la locul descărcării, indicat în caietul de 

sarcini. 

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. Descărcarea 

materialelor va fi efectuată de catre  IS MOLDELECTRICA.   
II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: 

___________________________________________________________lei, fără TVA 

(suma în litere şi în cifre) 
la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________________lei,                                                                                                   

(suma în litere şi în cifre) 

III.Termen livrare:_____________________________________________________ 
                                                      (se completează în mod obligatoriu) 

Data completării:______________ 
__________________________________________________________ 
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) 
(semnătura)  şi L.Ş. 



 Anexa 4 

_________________________________________________ 

(denumirea/numele operatorului economic) 

  

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din  

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat  

şi întreprinderea municipală  

  

Titlul achiziţiei: ______________________________________________________ 

  

Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________, 

                                (numele şi prenumele)                                (denumirea operatorului economic) 

  

în calitate de ofertant, la achiziţie ________________________________________,  

                                                         (denumirea achiziţiei) 

organizată de Î.S.”___________________”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 

din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute 

la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală, respectiv ofertantul: 

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu avem 

persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, 

frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul 

declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire. 

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 

care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, 

frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul 

declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire, 

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt 

complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

  

Data completării ________________________________ 

  

Operator economic ______________________________ 

           (semnătura) 

  

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia: 

- __________________________________________ 

- __________________________________________ 

- __________________________________________ 
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