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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea serviciilor tipografice și conexe
1.3. Numărul procedurii: 18/01040
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 79800000-2
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
25 din 30.03.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Ministerul Finanțelor

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Comisia Electorală Centrală
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: Comisia Electorală Centrală
1.11. Destinatarul: Comisia Electorală Centrală
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile
Alecsandri 119 
Tel: 022-251-451 
Fax: 022234047 
E-mail: info@cec.md 
Persoana de contact: CONDREA ANDREI

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Servicii solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Servicii Tipografice și Conexe
1.1 79800000-2 Blanchete cu antet color pentru hotărîri

CEC (cu text pe verso)
Bucată 2000.00 Format A4, culori 4+1, hîrtie offset 80

gr/m2 Perioada de livrare: aprilie 2018.
Width: 1920
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1.2 79800000-2 Blanchete cu antet color pentru hotărîri
CEC (fără text pe verso)

Bucată 2000.00 Format A4, culori 4+0, hîrtie offset 80
gr/m2. -Perioada de livrare: aprilie 2018.

1.3 79800000-2 Blanchete cu antet color pentru scrisori de
ieșire cu text pe verso

Bucată 3000.00 Format A4, culori 4+1, hîrtie offset 80
gr/m2 -Perioada de livrare: aprilie 2018.

1.4 79800000-2 Blanchete cu antet color pentru scrisori de
ieșire fără text pe verso

Bucată 4000.00 Format A4, culori 4+1, hîrtie offset 80
gr/m2 -Perioada de livrare: aprilie 2018.

1.5 79800000-2 Harta circumscripțiilor uninominale Bucată 30.00 Format A0. Tipar: offset, culori 4+0.
Hîrtie 100g cretată gloss, 250 gr/m2.
Servicii: Design, machetare. -Perioada de
livrare: aprilie 2018.

1.6 79800000-2 Raport asupra activității CEC în anul 2017
(versiunea în limba română)

Bucată 100.00 Format A4, Volum ≈ 90 pagini, hîrtie text:
hîrtie bloc cretată gloss de 115 gr/m2,
culori 4+4; lac offset. Hîrtie copertă:
cretată gloss, 300 gr/m2, 4+0 culori lac uv.
Finisaj: Broșare cu termoclei. Servicii:
machetare, tipar, livrare. -Perioada de
livrare: aprilie 2018.

1.7 79800000-2 Servicii tipografice: „Pliante informative
pentru alegători privind finanțarea
partidelor politice”

Bucată 200000.00 Format: 150*200 mm. Împachetare: cîte
500 exemplare/per pachet. Servicii:
design, tipar, livrare. -Perioada de livrare:
aprilie 2018.

1.8 79800000-2 Raport privind finanțarea partidelor politice
pentru anul 2017

Bucată 50.00 Format A4, Volum ≈ 50 pagini, hîrtie text:
hîrtie bloc cretată gloss de 115 gr/m2,
culori 4+4, lac offset. Hîrtie copertă:
cretată gloss, 300 gr/m2, 4+0, culori lac
uv. Finisaj: Broșare cu termoclei. Servicii:
Design, machetare, tipar, livrare. -
Perioada de livrare: iunie 2018.

1.9 79800000-2 Broșura „Ghidul Jurnalistului” Bucată 200.00 Format A5, volum 25 pagini, culori text
4+4, mat, hîrtie text 115 gr/m2. Culori
copertă 4+0, laminată mată, hîrtie copertă
300 gr/m2. Servicii: machetare, tipar,
livrare. Împachetare: cîte 25 buc/pachet. -
Perioada de livrare: iunie 2018.

1.10 79800000-2 Poster informațional pentru alegătorii aflați
peste hotare

Bucată 300.00 Format A1, hîrtie 250 gr/m2, culori 4+0.
Împachetare: cîte 50 buc. Servicii: Design,
tipar, livrare. -Perioada de livrare: iunie
2018.

1.11 79800000-2 Poster informațional pentru alegătorii din
stînga Nistrului (în limba română)

Bucată 150.00 Format A1, hîrtie 250 gr/m2, culori 4+0.
Împachetare: cîte 50 buc. Servicii: Design,
tipar, livrare. -Perioada de livrare: iunie
2018.

Width: 1920
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1.12 79800000-2 Poster informațional pentru alegătorii din
stînga Nistrului (în limba rusă)

Bucată 150.00 Format A1, hîrtie 250 gr/m2, culori 4+0.
Împachetare: cîte 50 buc. Servicii: Design,
Tipar, Livrare. -Perioada de livrare: iunie
2018.

1.13 79800000-2 Servicii tipografice: Ghidul „Cunoaște
dreptul tău electoral”/ABC electoral (rom)

Bucată 8000.00 Format A5, volum 30 de pagini, text 4+4,
mat, hîrtie text 80 gr/m2, coperta 4+0,
hîrtie copertă, 100 gr/m2. Împachetare:
cîte 50 buc. Servicii: Tipar, Livrare. -
Periaoda de livrare: iunie 2018.

1.14 79800000-2 Servicii Tipografice: Ghidul „Cunoaște
dreptul tău electoral”/ ABC electoral (rus)

Bucată 2000.00 Format A5, volum 30 pagini, text 4+4,
mat, hîrtie text 80 gr/m2, copertă 4+0,
hîrtie copertată, 100 gr/m2. Împachetare:
cîte 50 buc. Servicii: Tipar, Livrare. -
Perioada de livrare: iunie 2018.

1.15 79800000-2 Buletin informativ al CEC Bucată 250.00 Format A4, volum 78-80 pagini, culori
text 4+4, hîrtie text 115 gr/m2, coperta
4+0, gloss, lac uv, hîrtie copertă 300
gr/m2. Împachetare: cîte 25 buc/pachet.
Servicii: machetare, tipar, livrare.
Perioada de livrare: iulie-decembrie 2018.

1.16 79800000-2 Felicitări cu logo-ul CEC Bucată 500.00 Carton blue sidecaft 300 gr/m2,
personalizat prin ștanțarea logoului cu
tehnologia emboș și folio, biguire,
dimensiuni 15x15 cm (format finit închis),
perforare 2 găuri. Perioada de livrare:
decembrie 2018.

1.17 79800000-2 Calendar de perete personalizat (pentru anul
2019)

Bucată 200.00 Format din 4 părți: 1 parte-de sus 4+0,
format 210 mm x 295 mm, carton 300-350
gr/m2, piccolo. Părțile de jos (2,3,4) în
culori 4+0, format 250 mm x 295 mm,
carton 300-350 gr/m2, cîte 12 file/per
fiecare parte de jos, dimensiune file
calendar 210 mm x 295 mm, culori 4+0,
hîrtie 90 gr/m2, mată. Toate părțile
calendarului unite între ele cu arc.
Servicii: Design, tipar. Împachetare: cîte
25 buc/pachet. -Perioada de livrare:
noiembrie 2018.

Width: 1920
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1.18 79800000-2 Calendar de masă personalizat (pentru anul
2019)

Bucată 200.00 Dimensiunile calendarului: în format
asamblat 13 mm x 21 mm, 12 file calendar
cu dimensiunea 11 mm x 21 mm. Hîrtie
stand (suport) 320 gr/m2 (carton). Coperta
calendar 11 mm x 21 mm, tipar stand 4+0,
250 gr/m2 (gloss). Hîrtie file calendar 115
gr/m2 (gloss), culori 4+0. Stand și copertă
calendar laminate. Servicii: Design, tipar.
Împachetare: cîte 25 buc/pachet. -Periaoda
de livrare: noiembrie 2018.

1.19 79800000-2 Buletin informativ al CEC Bucată 250.00 Format A4, volum 78-80 pagini, culori
text 4+4, hîrtie text 115 gr/m2, coperta
4+0, gloss, lac uv, hîrtie copertă 300
gr/m2. Împachetare: cîte 25 buc/pachet.
Servicii: machetare, tipar, livrare.
Perioada de livrare: iulie-decembrie 2018.

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declaraţie pe proprie răspundere DA
3.2 Dovada înregistrării persoanei juridice Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare

eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie
legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de
activitate al societăţii. Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii sau extras

DA

3.3 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a
livra/prestabunuri/servicii

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie
prezentate următoarele documente: Licență de activitate –
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. Autorizația de funcționare – copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

DA

3.4 Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și
experiența specifică

Ofertantul va avea minim 3 de ani de experienţă specifică în
livrarea bunurilor/prestarea serviciilor similare.

DA

3.5 Certiicat de atribuire a contului bancar Certificat de atribuire a contului bancar DA
3.6 Prezentarea cel puțin a unui contract care are drept obiect

de achiziții prestarea serviciilor similare
Prezentarea a unei copii a contractului semnată și ștampilată
de participant

DA

3.7 Oferta Oferta operatorului economic DA
 

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare

de:
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.

Width: 1920
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4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

Perioada anului 2018, la solicitarea autorității contractante.

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: Prin transfer în termen de 20 zile bancare din momentul prezentării facturii fiscale.
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 50 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 18/01040 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea serviciilor tipografice și conexe 

 Autoritatea contractantă: COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 
 Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.

Chişinău, str. Vasile Alecsandri 119 
 A nu se deschide înainte de: 12.04.2018 10:00

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile
Alecsandri 119 
Tel: 022-251-451 
Fax: 022234047 
E-mail: info@cec.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 12.04.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile
Alecsandri 119 
Tel: 022-251-451 
Data, Ora: 12.04.2018 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

12.04.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea va fi efectuată pe lot conform croteriului cel mai mic preț (atribuirea
întregului lot va fi operatorului economic cîștigător)

6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt
 

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

Width: 1920
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7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

0.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

6 zile

 
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
Conducătorul grupului de lucru: 
 
RUSSU ALINA ________________________________


