
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/01040 30.03.2018din

Denumirea autorităţii contractante: COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Achiziționarea serviciilor tipografice și conexeObiectul achiziției:
79800000-2Cod 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.:  25  din  30.03.2018.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea serviciilor tipografice și conexe"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Servicii Tipografice și Conexe
2000.00Bucată1.1 Blanchete cu antet color pentru  hotărîri CEC

(cu text pe verso)
Format A4, culori 4+1, hîrtie offset
80 gr/m2
Perioada de livrare: aprilie 2018.

79800000-2

2000.00Bucată1.2 Blanchete cu antet color pentru hotărîri CEC
(fără text pe verso)

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

79800000-2

3000.00Bucată1.3 Blanchete cu antet color pentru scrisori de
ieșire cu text pe verso

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

79800000-2

4000.00Bucată1.4 Blanchete cu antet color pentru scrisori de
ieșire fără text pe verso

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

79800000-2

30.00Bucată1.5 Harta circumscripțiilor uninominale Format A0. Tipar: offset, culori
4+0.
Hîrtie 100g cretată gloss, 250
gr/m2.
Servicii: Design, machetare.
-Perioada de livrare: aprilie 2018.

79800000-2

100.00Bucată1.6 Raport asupra activității CEC în anul 2017
(versiunea în limba română)

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.

79800000-2

200000.00Bucată1.7 Servicii tipografice: „Pliante informative
pentru alegători privind finanțarea partidelor
politice”

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

79800000-2

50.00Bucată1.8 Raport privind finanțarea partidelor politice
pentru anul 2017

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.

79800000-2

200.00Bucată1.9 Broșura „Ghidul Jurnalistului” Format A5, volum 25 pagini, culori
text 4+4, mat, hîrtie text 115 gr/m2.
Culori copertă 4+0, laminată mată,

79800000-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

200.00Bucată1.9 Broșura „Ghidul Jurnalistului” hîrtie copertă 300 gr/m2.
Servicii: machetare, tipar, livrare.
Împachetare: cîte 25 buc/pachet.
-Perioada de livrare: iunie 2018.

79800000-2

300.00Bucată1.10 Poster informațional pentru alegătorii aflați
peste hotare

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

79800000-2

150.00Bucată1.11 Poster informațional pentru alegătorii din
stînga Nistrului (în limba română)

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

79800000-2

150.00Bucată1.12 Poster informațional pentru alegătorii din
stînga Nistrului (în limba rusă)

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

79800000-2

8000.00Bucată1.13 Servicii tipografice: Ghidul „Cunoaște dreptul
tău electoral”/ABC electoral (rom)

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.

79800000-2

2000.00Bucată1.14 Servicii Tipografice: Ghidul „Cunoaște dreptul
tău electoral”/ ABC electoral (rus)

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.

79800000-2

250.00Bucată1.15 Buletin informativ al CEC 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.

79800000-2

500.00Bucată1.16 Felicitări cu logo-ul CEC 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.

79800000-2

200.00Bucată1.17 Calendar de perete personalizat (pentru anul
2019)

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.

79800000-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

200.00Bucată1.18 Calendar de masă personalizat (pentru anul
2019)

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.

79800000-2

250.00Bucată1.19 Buletin informativ al CEC 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.

79800000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Perioada anului 2018, la solicitarea autorității contractante.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declaraţie pe proprie răspundere Da
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 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

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

5 Certiicat de atribuire a contului bancar Certificat de atribuire a contului bancar Da
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

7 Oferta Oferta operatorului economic 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: COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 119
Tel.: info@cec.md022-251-451 ,  Fax: 022234047 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CONDREA ANDREI, Consultant

Întocmirea ofertelor:

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

pînă la: 12.04.2018 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 119pe 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: 50 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

12.04.2018 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 119pe 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: RUSSU ALINA


