
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Educației
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

rechizite de birouObiectul achiziției:
30190000-7Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  5  din  23.01.2015.
În scopul achiziţionării "rechizite de birou"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2015
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 rechizite de birou
20.00Bucată1.1 fișiere transparente format A4 densitate 40 microni, 100 buc30190000-7

4380.00Bucată1.2 mape A4 cu elastic fabricat din plastic grosime 0,45
mm, închis cu 2 elastice de colț,
echipat cu 3 supape

30190000-7

400.00Bucată1.3 mapă A4 plic/cu buton fabricată din plastic,
semitransparentă, mată

30190000-7

4500.00Bucată1.4 pixuri, albastru cu bilă pe bază de ulei, corp din
plastic transparent, cu mîner din
cauciuc moale care previne
alunecarea degetelor în timpul
scrisului, lățimea liniei scrise 0,7
mm

30190000-7

315.00Bucată1.5 pixuri, negru cu bilă pe bază de ulei, corp din
plastic transparent, cu mîner din
cauciuc moale care previne
alunecarea degetelor în timpul
scrisului, lățimea liniei scrise 0,7
mm

30190000-7

330.00Bucată1.6 pixuri, roșu cu bilă pe bază de ulei, corp din
plastic transparent, cu mîner din
cauciuc moale care previne
alunecarea degetelor în timpul
scrisului, lățimea liniei scrise 0,7
mm

30190000-7

278.00Bucată1.7 pixuri, verde cu bilă pe bază de ulei, corp din
plastic transparent, cu mîner din
cauciuc moale care previne
alunecarea degetelor în timpul
scrisului, lățimea liniei scrise 0,7
mm

30190000-7

22.00Set1.8 set marker text 5 culori: galben, verde, albastru,
roz, orange; pentru a evidenția
textul pe diferite tipuri de hîrtie;

30190000-7

260.00Bucată1.9 marker text galben; pentru a evidenția textul pe
diferite tipuri de hîrtie;

30190000-7

280.00Bucată1.10 marker text verde; pentru a evidenția textul pe
diferite tipuri de hîrtie;

30190000-7

47.00Set1.11 set marker flipchart 4 culori: verde, albastru, roșu, negru30190000-7
22.00Bucată1.12 capsator nr. 24/6 mecanism metal robust, corp din

plastic rezistent, prinde pînă la 25
coli  80gr/mp

30190000-7

10.00Bucată1.13 capsator nr. 23 mecanism și corp metal robust,
prinde pînă la 100 coli  80gr/mp

30190000-7

228.00Bucată1.14 capse nr. 24/6 cutii a cîte 1000 buc30190000-7



pag. 2

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

45.00Bucată1.15 capse nr. 23 cutii a cîte 1000 buc30190000-7
45.00Bucată1.16 capse nr.10 cutii a cîte 1000 buc30190000-7
22.00Bucată1.17 decapsator nr. 24/6 deisgn ergonomic30190000-7
96.00Bucată1.18 clei-creion 30-36 gr, pe bază de  PVR

(polivinilpirolidona), adezivi de
hârtie, carton, fotografii, material
își păstrează proprietățile adezive la
temperatură scăzută.

30190000-7

130.00Bucată1.19 corector-pix 12 ml, cu vîrf de metal30190000-7
22.00Bucată1.20 foarfece de birou lungimea 150mm, cuțite din plastic

robust, mînere din plastic rezistent
30190000-7

110.00Bucată1.21 clame gofrate 50mm, nichel, cutii a cîte 50 buc30190000-7
145.00Bucată1.22 clame 25mm, nichel, cutii a cîte 100 buc30190000-7

4130.00Bucată1.23 creion simplu ascuțit, cu radieră30190000-7
45.00Bucată1.24 radieră culoare albă, 48*25*7mm30190000-7
35.00Bucată1.25 ascuțitoare corp rotund din plastic30190000-7

1740.00Bucată1.26 riglă din plastic 30 cm30190000-7
300.00Bucată1.27 riglă din lemn 30 cm30190000-7
25.00Bucată1.28 bandă adezivă, hîrtie 25mm*40m30190000-7
25.00Bucată1.29 bandă adezivă, transparentă 48mm*90m30190000-7
75.00Bucată1.30 bandă adezivă, transparentă 18mm*20m30190000-7

100.00Bucată1.31 mapă de carton cu legături format A430190000-7
5.00Bucată1.32 cerneală pentru ștampile pe bază de apă, pentru clișee de

cauciuc și polimeri, culoare albatru
intens, 30 ml

30190000-7

2585.00Bucată1.33 caiet A5, 48 foi pagini în pătrățele, coperta de
carton, lucioasă, densitate foaie
60gr/mp

30190000-7

1400.00Bucată1.34 caiet A5, 48 foi pagini în linii, coperta de carton,
lucioasă, densitate foaie 60gr/mp

30190000-7

788.00Bucată1.35 plicuri 110mm*220mm,  pentru
corespondență, din hîrtie standart
ofset 80gr/mp, dotat cu un strat de
lipici din clei silicat şi peliculă de
protecţie

30190000-7

200.00Bucată1.36 hîrtie pentru notițe fără box, albă, fără strat adeziv,
90x90mm, 1000 coli.

30190000-7

900.00Bucată1.37 hîrtie A4 pentru tehnica de birou, 80gr/mp,
grosimea 106 microni, Albul: 159
CIE, Opacitatea: 95%,
luminozitatea: 96%, 500foi

30190000-7

30.00Bucată1.38 hîrtie pentru fax 210mmx25m, 55 g/m2, pentru
maşini de fax (lungimea bobinei 25
metri, diametrul 12mm.),
confecționată din hârtie termică de
calitate înaltă.

30190000-7

10.00Bucată1.39 hîrtie carton A4 culori pastelate, cutii a cîte 250 foi30190000-7
23.00Bucată1.40 hîrtie flipchart A1 neliniată, 80gr/mp, set a cîte 20 foi30190000-7

100.00Bucată1.41 hîrtie milimetrică A4 set a cîte 50 foi, 90gr/mp30190000-7
250.00Bucată1.42 set hîrtie colorată cu strat adeziv pentru notițe 76mm*76mm, 75gr/mp, 100 foi30190000-7

1.00Bucată1.43 hîrtie color A4 roșu, 80gr/mp, 500 foi30190000-7
1.00Bucată1.44 hîrtie color A4 galben, 80gr/mp, 500 foi30190000-7
1.00Bucată1.45 hîrtie color A4 verde, 80gr/mp, 500 foi30190000-7

1425.00Bucată1.46 Caiet simplu Caite simple linie30190000-7
82.00Bucată1.47 Clame plastic clame plastic, cutie cite 50 bucăți30190000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului, la solicitarea ministerului
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea



pag. 3

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 certificat de înregistrare copie confirmată prin semnătura și stampila
participantului

Da

2 extras din Registrul de stat al persoanelor juridice copie confirmată prin semnatura și  ștampila
participantului, eliberat de Camera Înregistrării de Stat

Da

3 certificat de efectuare sistematică a impozitelor,
contribuțiilor

copie confirmată prin semnătura și ștampila
particpantului, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat

Da

4 oferta original, semnată și ștampilată de către participant,
conform anexei nr. 1

Da

Informație 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 Educației
Adresa: Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Tel.: ab_eugen@yahoo.com022 27 74 76 ,  Fax: 022 23 27 27 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ABAŞEV EUGENIU, șef secție patrimoniu, achiziții publice, investiții și exploatare

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

pînă la: 03.02.2015 10:00
Ministerul Educației, birou 460pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

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

03.02.2015 10:00la:
Ministerul Educației, birou 423pe adresa:

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: GROSU IGOR


