ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/00733 din 23.02.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

SERVICIUL FISCAL DE STAT
Cerere a ofertelor de preţuri
Sigilii (etichete de protecţie) pentru Maşini de Casă şi Control
35121500-3
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 16 din 23.02.2018.
În scopul achiziţionării "Sigilii (etichete de protecţie) pentru Maşini de Casă şi Control"
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 Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

1.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Sigilii de protecţie sub formă de etichete
adezive pentru sigilarea MCC, destinate
furnizorului
35121500-3 Sigilii de protecţie (etichete) destinate
furnizorului

Unitatea de
măsura

Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

13700.00 Forma şi dimensiunile:
- Dreptunghi
- Lungimea - 50 mm (+/- 0,5)
- Lăţimea - 20 mm (+/- 0,5)
- Material cu suprafaţa mată sau
lucioasă de culoare albă cu un strat
de polimer.
- Partea verso cu adeziv acrilic
permanent pe baza de solvent
pentru a fi rezistent la diferite tipuri
de diluanţi, raze UV şi la învechire.
Siguranţă:
- Eticheta pretăiată, care se
autodistruge în mai multe părţi cănd
se încearcă dezlipirea.
- Element (text sau logo etc.)
invizibil imprimat pe suprafaţa
etichetei cu fluorescenţă vizibilă în
razele de lumină UV.
- Denumirea furnizorului să fie
imprimată pe suprafaţa etichetei.
- Codul de bare 2D să fie imprimat
pe suprafaţa etichetei.
- Codificarea codului de bare 2D să
conţină următoarele caractere:
denumirea şi numărul de
identificare a furnizorului, data
eliberării, codul de protecţie
exterior, seria şi numărul etichetei.
Caracteristici suplimentare:
- Informaţia destinată citirii vizuale
va fi imprimată astfel, încît să poată
fi citită cu uşurinţă: seria - 2
caractere litere, numărul - 6 cifre.
Codul de protecţie exterior - 12
caractere. Informaţia destinată
citirii cu aparate trebuie să fie
înscrisă astfel, încît să poată fi citită
cu orice aparat standartizat.
- Una din marginilelaterale să aibă
o formă individualizată, respectînd

pag. 2
Nr. d/o
1.1

2

2.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

35121500-3 Sigilii de protecţie (etichete) destinate
furnizorului

Sigilii de protecţie sub formă de etichete
adezive pentru sigilarea MCC, destinate
funcţionarului fiscal
35121500-3 Sigilii de protecţie (etichete) destinate
funcţionarului fiscal

Unitatea de
măsura
Bucată

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
13700.00 forma dreptunghiulară.
Garanţii:
- Etichetele să fie rezistente la
lumină (nu se decolorează), este
asigurată stabilitatea dimensională
sub influenţa temperaturii de -40°C
- +70°C şi umidităţii relative de
75% în timpul utilizării normale.
- Etichetele să fie rezistente la
căldură, îngheţ şi freon.
- Etichetele să aibă o durabilitate de
minim 5 ani de la data aplicării.

Cantitatea

25000.00 Forma şi dimensiunile:
- Cerc.
- Diametrul - 25 mm (+/- 0,1).
Folie de staniol de tip hologramă
autocolantă pe suport de hîrtie.
Partea verso cu adeziv acrilic
permanent pe baza de solvent
pentru a fi rezistent la diferite tipuri
de diluanţi, raze UV şi la învechire.
Siguranţă:
- La tentativa de dezlipire
intenţionată, etichetele se
autodistrug, lăsînd semne vizibile
pe suprafaţa u de au fost aplicate.
- În centrul etichetei să fie
amplasată imaginea emblemei SFS
(aprobată prin HG nr. 500 din
01.07.2014), tipărită prin metoda
flexografică.
- Amplasarea inscripţiei de tipar
"Serviciul Fiscal de Stat", tipărită
prin metodă flexografică.
- Amplasarea imaginii seriei din 2
litere majuscule şi 6 cifre arabice,
tipărite prin metoda demetalizării.
Caracteristici suplimentare:
- Informaţia destinată citirii vizuale
trebuie imprimată astfel, ca să poată
fi citită cu uşurinţă: seria - 2
caractere litere, numărul - 6 cifre.
Informaţia destinată citirii cu
aparate trebuie înscrisă astfel, ca să
poată fi citită cu oric aparat
standartizat.
Garanţii:
- Etichetele să fie rezistente la
lumină (nu se decolorează), este
asigurată stabilitatea dimensională
sub influenţa temperaturii de -40°C
- +70°C şi umidităţii relative de
75% în timpul utilizării normale.
- Etichetele să se lipească sigur pe
suprafaţa materialelor plastice cu
diferită rugozitate, să nu se
dezlipească de la sine sub influenţa
diferitor factori externi (temperaturi
înalte, medii, joase, raze solare,
diferiţi solvenţi, umiditate etc.)
- La tentativa de dezlipire
intenţionată a etichetelor, acestea
trebuie să se autodeterioreze pentru
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Nr. d/o
2.1

Cod CPV

Unitatea de
măsura
Bucată

Denumire: Bunuri solicitate

35121500-3 Sigilii de protecţie (etichete) destinate
funcţionarului fiscal

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
25000.00 a exclude folosirea repetată, lăsînd
semne vizibile pe suprafaţa unde au
fost aplicate.
Etichetele vor avea termenul de
utilizare de minim 5 ani de la data
aplicării, cu păstrarea calităţilor
iniţiale.

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
La solicitarea beneficiarului.
Nu se aplică
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Formularul ofertei

2

Garanţia pentru ofertă

3

Formular informativ despre ofertant

4

Declaraţia privind conduita etică şi neîmplicarea în
practici frauduloase şi de corupere
Declaraţia privind situaţia personală a operatorului
economic
Oferta tehnică şi de preţ (oferta va include mostre ale
sigiliilor propuse)
Ultimul raport financiar

5
6
7
8

Minim 3 ani de experienţă în prestarea
serviciilor/bunurilor similare

Cerințe suplimentare față de document
Conform F3.1. din Documentaţia standard, confirmat
prin semnătura şi ştampila participantului.
Conform F3.2. din Documentaţia standard, confirmat
prin semnătura şi ştampila participantului, sau prin
transfer bancar.
Conform F3.3. din Documentaţia standard, confirmat
prin semnătura şi ştampila participantului.
Conform F3.4. din Documentaţia standard, confirmat
prin semnătura şi ştampila participantului.
onform F3.5. din Documentaţia standard, confirmat
prin semnătura şi ştampila participantului.
Conform F4.1 ŞI F4.2 din Documentaţia standard,
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.
Copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului.
copia unui contract încheiat.

Obligativitatea
Da
Da

Da
Da
Da
Da
Da
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: SERVICIUL FISCAL DE STAT
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9
Tel.:
022-82-32-92
, Fax:
022823292
, E-mail: rodica.midrigan@sfs.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: MELENCIUC ION, Şef adjunct de direcţie
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:
05.03.2018 14:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
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

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
05.03.2018 14:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de
Garanție bancară
în valoare de 1%
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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:

ŢURCANU IGOR

