Cererea ofertei de preturi privind prestarea serviciilor de producere și livrare a
agendelor pentru anul 2021
Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.
-

Obiectul Achiziției:
Prestarea serviciilor de producere și livrare a agendelor pentru anul 2021.

1. Prezentarea ofertelor
trebuie să conţină şi să confirme următoarea
informaţie:
- Costul (lei), incl. TVA p/u unitate;
- Modalitatea de plată 45 zile după livrarea mărfii la depozitul S.A.
„Moldtelecom” ;
- Termenul de livrare a mărfii;
- Condiția de livrare – Vînzătorul va asigură transportarea mărfii la depozitul
S.A. „Moldtelecom” (mun. Chisinau, bul.Ștefan cel Mare). Cheltuielile de
transport vor fi suportate de către Vînzător.
2. Ofertele vor fi prezentate în plic sigilat la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea
și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.
Prezentarea ofertei comerciale până la data de 05.11.2020, ora 12:00._
Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/dna L.Valean,
mob.:067199385.
După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor, acestea nu v-or fi
acceptate.
Deschiderea ofertelor va avea loc in incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd.
Ștefan cel Mare și Sfânt,10) la data de 05.11.2020, ora 14:00
3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul
de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:
a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;
c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi
ștampila ofertantului;
d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie
privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul
propriu), principala piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea
personalului.
e) Declarație pe propria răspundere:

1.Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.):
- Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate,
patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.
Note:
_____________________________
semnătura
- Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.
Note:
_____________________________
semnătura
-

S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei, pe
parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de
corupere.

Note:
_____________________________
semnătura
- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor
3 ani, faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale
companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date
eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.
Note:
_____________________________
semnătura
Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________.
Administrator __________________
Data__________________________
f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;
h) Lista beneficiarilor în adresa cărora a fost livrata marfa solicitată.

4. Costul serviciilor de producere și livrare a Agendelor pentru anul 2021 conform
tabelului:
№

1.

2.

Denumirea
bunurilor

Agendă
anuală A5

Agendă
săptămâna
lă A4

Caracteristici tehnice
• Format A5
• Datată
• Coperta agendelor din piele artif. de culoare albastră – logo
Moldtelecom
• Embosarea logo-ului Moldtelecom şi a anului pe copertă
• Interior zilnic (zilele de sîmbătă şi duminică - ambele pe o
foaie)
• Hîrtie albă 80 gr/m² (Hîrtie Eco cu certificat FSG)
• Luna şi ziua indicate în trei limbi (ro, ru, eng)
• Blocul agendei - 2 culori
• Harta cu filialele companiei
• Descrierea serviciilor companiei
• Date personale
• Calendar 2021-2022
• Calendar 2021 pe fiecare pagină în câmpul de sus sau jos, cu
marcarea săptămânii curente
• Indicarea pe fiecare pagină a numărului de zile trecute și
rămase din an, a orelor, zilei, săptămânii și lunii curente
• Planing 2021
• Calendarul sărbătorilor în Moldova
• Sărbătorile internaționale, prefixele şi distanţele dintre
localităţile RM si Europene
• Telefoane utile
• Coduri de bare, fusuri orare, unităţi de măsură
• Contacte (A-Z)
• Note
• Panglică 2-3 mm (semn de carte)
• Format A4
• Datată
• Coperta agendelor din piele artif. de culoare albastră – logo
Moldtelecom,
• Embosarea logo-ului Moldtelecom şi a anului pe copertă
• Interior saptamanal (zilele de sîmbătă şi duminică - ambele
pe o foaie)
• Hîrtie 90 gr/m² (Hîrtie Eco cu certificat FSG)
• Luna şi ziua indicate în trei limbi (ro, ru, eng),
• Blocul agendei - 2 culori
• Harta cu filialele companiei
• Descrierea serviciilor companiei
• Date personale
• Calendar 2020-2021
• Calendar 2021 pe fiecare pagină în câmpul de sus sau jos, cu
marcarea săptămânii curente
• Indicarea pe fiecare pagină a numărului de zile trecute și
rămase din an, a orelor, zilei, săptămânii și lunii curente
• Planing 2021, Coduri de bare, fusuri orare, unităţi de măsură

Cantitatea,
(buc)

1000
2000
3000
4000

500
1000
1500
2000

Preț (lei)
cu TVA

•
•
•
•
•

3. Agendă
săptămâna
lă B5

Calendarul sarbatorilor in Moldova
Telefoane utile, Contacte (A-Z), Note
Format B5 sau 204x287 cm
Datată
Coperta agendelor din piele artif. de culoare albastră – logo
Moldtelecom,
• Embosarea logo-ului Moldtelecom şi a anului pe copertă
• Interior saptamanal (zilele de sîmbătă şi duminică - ambele
pe o foaie)
• Hîrtie 90 gr/m² (Hîrtie Eco cu certificat FSG)
• Luna şi ziua indicate în trei limbi (ro, ru, eng),
• Blocul agendei - 2 culori
• Harta cu filialele companiei
• Descrierea serviciilor companiei
• Date personale
• Calendar 2020-2021
• Calendar 2021 pe fiecare pagină în câmpul de sus sau jos, cu
marcarea săptămânii curente
• Indicarea pe fiecare pagină a numărului de zile trecute și
rămase din an, a orelor, zilei, săptămânii și lunii curente
• Planing 2021
• Calendarul sarbatorilor in Moldova
• Sărbătorile internationale, prefixele şi distanţele dintre
localităţile RM si Europene
• Telefoane utile
• Coduri de bare, fusuri orare, unităţi de măsură
• Contacte (A-Z)
Note

500
1000
1500
2000

6. Prezentarea mostrelor este obligatorie.
7. S.A. "Moldtelecom" va informa Ofertanţii despre atribuirea contractului de
achiziţii/desemnarea câştigătorului în termen de 3 zile calendaristice de la data la care a
fost votată Oferta câştigătoare. Grupul de lucru va acorda dreptul de a încheia contractul
de achiziții ofertantului cu cel mai avantajos preț.

8. Persoane de contact pentru informaţii suplimentare:
Rodica Hurmuzache - 067198315
Ludmila Valean - 067199385

