
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:  

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII 

MOLDOVA  

1.2.  Obiectul achiziţiei:  rechizite de birou  

1.3.  Numărul procedurii:  16/03099  

1.4.  Tipul obiectului de achiziţie:  Licitaţie publică  

1.5.  Codul CPV:  30192000-1  

1.6.  Numărul şi data Buletinului 

Achiziţiilor Publice:  
87 din 11.11.2016  

1.7.  Sursa alocaţiilor 

bugetare/banilor publici:  
Ministerul Finanțelor  

1.8.  Administratorul alocaţiilor 

bugetare:  
Secretariatul Parlamentului  

1.9.  Plăţi/mijloace financiare din 

partea partenerului de 

dezvoltare:  

Nu se utilizează  

1.10.  Denumirea cumpărătorului:  Secretariatul Parlamentului  

1.11.  Destinatarul:  Secretariatul Parlamentului  

1.12.  Limba de comunicare:  Română  

1.13.  Pentru clarificarea 

documentelor de atribuire, 

adresa autorităţii contractante 

este:  

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 

Sfînt, 162, bir.107  
Tel: 268-205 268-201 268-480 268133  

Fax: 22 268733  

E-mail: ala.macari@parlament.md  

Persoana de contact: BEGLIȚĂ Valentin  

 

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice: 

Nr. d/o  Cod CPV  Denumire Bunuri solicitate  

Unitatea 

de 

măsură  

Cantitatea  

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referinţă  

1   Lot 1     



1.1  30192000-

1  

Agendă A5 Lux 2017  Bucată  160.00  Material din bumvinil, care este 

potrivit pentru aplicarea 

logotipurilor. Suprafaţa cu o 

structură omogenă şi lucioasă. 

Material calitativ, nu se distruge, 

rezistent la deteriorări mecanice 

mărunte, nu crapă. O pagină – o 

zi lucrătoare, sâmbăta şi 

duminica – pe o pagină; Limba 

de bază – de stat, limbi adiţionale 

– se acceptă Hărţile Moldovei şi 

Europei Registru lunar printat 

Hîrtie albă de calitate înaltă, 

70gr/m2 Colţuri perforate 

detaşabile Copertă moale, 

culoarea chihlimbar roșu, 

imprimare cu timbru sec a 

logoului „Parlamentul Republicii 

Moldova” aurit.  

1.2  30192000-

1  

Planning Lux 2017  Bucată  170.00  Material din bumvinil, care este 

potrivit pentru aplicarea 

logotipurilor. Suprafaţa cu o 

structură omogenă şi lucioasă. 

Material calitativ, nu se distruge, 

rezistent la deteriorări mecanice 

mărunte, nu crapă. Limba de 

bază – de stat, limbi adiţionale – 

se acceptă Pagini înserate: - bloc 

informativ - carte telefonică 

Hîrtie albă de calitate înaltă, 

70gr/m2 Copertă moale, culoarea 

chihlimbar roșu, imprimare cu 

timbru sec a logoului 

„Parlamentul Republicii 

Moldova” aurit. Dimensiunea 

300x120.  

2   Lot 2     

2.1  30192000-

1  

Agendă A5  Bucată  300.00  Datată, coperta moale, o pagină - 

o zi lucrătoare, sâmbăta şi 

duminica pe o pagină, semn de 

carte lipit (negre, albastre)  

2.2  30192000-

1  

Ascuțitoare  Bucată  100.00  Centru din metal, carcasă plastic, 

lamă durabilă ce asigură ascuțire 

calitativă, 1 gaură, fără container. 

2.3  30192000-

1  

Calendar de masă 2017  Bucată  200.00  Calendar cu foi detașabile 

2.4  30192000-

1  

Agrafe nr.2 /100buc.  Bucată  300.00  MD 

2.5  30192000-

1  

Agrafe nr.4 /100buc.  Bucată  90.00  MD 

2.6  30192000-

1  

Capsator  Bucată  120.00  Capsator din oțel cu carcasă din 

plastic (55x65x145,tipul şi 

mărimea capselor -24/6) cu 

capacitatea de perforare min. 

25coli.  

2.7  30192000-

1  

Decapsator  Bucată  100.00  Conceput pentru scoaterea 

capselor № 10, № 24, № 26. 

2.8  30192000-

1  

Capse p/u capsator  Bucată  250.00  Standard - 24/6 



2.9  30192000-

1  

Creion simplu (analogic koh-i-

noor)  

Bucată  1440.00  Grafit cu corp din lemn, ușor de 

ascuțit, cu radieră. Duritate minei 

HB. Culoarea albastră, neagră.  

2.10  30192000-

1  

Pix  Bucată  1200.00  Pix cu bilă. Cerneala albastră de 

calitate pe bază de ulei asigură 

scriere subțire, fluidă și curată. 

Corp din plastic, capac cu clip de 

prindere, grip cauciucat.  

2.11  30192000-

1  

Pix roșu  Bucată  60.00  Pix cu gel, cerneala de calitate 

asigură scriere fluidă, se usucă 

rapid. Corp din plastic 

transparent, manjetă de cauciuc, 

clip de prindere în culoarea 

cernelii, vîrf mediu de 0,6 mm.  

2.12  30192000-

1  

Pix verde  Bucată  60.00  Pix cu gel, cerneala de calitate 

asigură scriere fluidă, se usucă 

rapid. Corp din plastic 

transparent, manjetă de cauciuc, 

clip de prindere în culoarea 

cernelii, vîrf mediu de 0,6 mm.  

2.13  30192000-

1  

Pix negru  Bucată  120.00  Pix cu gel, cerneala de calitate 

asigură scriere fluidă, se usucă 

rapid. Corp din plastic 

transparent, manjetă de cauciuc, 

clip de prindere în culoarea 

cernelii, vîrf mediu de 0,6 mm.  

2.14  30192000-

1  

Marcher roz  Bucată  180.00  Text marker pentru evidențierea 

textului pe orice tip de hîrtie, 

inclusiv hîrtie pentru fax, culori 

fluorescente, cu o bună 

transparență. Corp din plastic, 

vîrf retezat de 5 mm.  

2.15  30192000-

1  

Marcher galben  Bucată  180.00  Text marker pentru evidențierea 

textului pe orice tip de hîrtie, 

inclusiv hîrtie pentru fax, culori 

fluorescente, cu o bună 

transparență. Corp din plastic, 

vîrf retezat de 5 mm.  

2.16  30192000-

1  

Marcher verde  Bucată  180.00  Text marker pentru evidențierea 

textului pe orice tip de hîrtie, 

inclusiv hîrtie pentru fax, culori 

fluorescente, cu o bună 

transparență. Corp din plastic, 

vîrf retezat de 5 mm.  

2.17  30192000-

1  

Corector  Bucată  100.00  Fluid corector în recipient din 

plastic cu pensulă, bază de apă, 

uscare rapidă. Produs 

ecologic.Volum - 20g. (La 

solicitare) 

2.18  30192000-

1  

Bandă adezivă  Bucată  96.00  Transparentă. Dimensiunea - 

18mm x 20m 

2.19  30192000-

1  

Bandă adezivă  Bucată  50.00  Transparentă p-u ambalare, 

rezistentă la temperaturi scăzute. 

Dimensiunea - 45 mm x 70 m., 

grosime - 43 microni. 



2.20  30192000-

1  

Clei - creion  Bucată  350.00  Adeziv solid de calitate 

superioară pentru încleierea 

hîrtiei, cartonului. Se usucă 

rapid, lavabil, nu este toxic, 

gramaj - 25 gr. (La solicitare)  

2.21  30192000-

1  

Marcaj color  Bucată  100.00  Indecși autodezivi din plastic, 

culori neon, pentru evidențierea 

și marcarea informației necesare 

(5-6 cul).  

2.22  30192000-

1  

File  Bucată  10000.00  Plastic de tip cristal, cu perforații 

multiple p-u îndosariere. Format 

A4 cu deschidere în partea 

superioară. Grosimea - 40 mic. 

2.23  30192000-

1  

Radieră  Bucată  120.00  Combinată. Ușor scoate urme de 

la creioane cu diferită duritate. 

2.24  30192000-

1  

Mapă biblioraft A4/5  Bucată  100.00  Biblioraft confecționat din carton 

rigid, plastifiat, Mecanism 

metalic rezistent, cotorul este 

prevăzut cu buzunar pentru 

etichetă, inel de prindere; 

margine metalică pentru protecția 

laturilor inferioare. Culoarea – 

neagra, albastră 

2.25  30192000-

1  

Mapă biblioraft A4/7  Bucată  200.00  Biblioraft confecționat din carton 

rigid, plastifiat, Mecanism 

metalic rezistent, cotorul este 

prevăzut cu buzunar pentru 

etichetă, inel de prindere; 

margine metalică pentru protecția 

laturilor inferioare. Culoarea – 

neagra, albastră 

2.26  30192000-

1  

Mapă A4  Bucată  100.00  Mapa cu clemă. Coperta 

PP/700mic. Are buzunar pe 

coperta interior și exterior cu 

lățimea 20. 

2.27  30192000-

1  

Mapă cu file A4/20  Bucată  96.00  Mapa cu file interschimbabile, 

coperta plastic/700 mic. 

2.28  30192000-

1  

Mapă cu file A4/40  Bucată  120.00  Mapa cu file interschimbabile, 

coperta plastic/700 mic. 

2.29  30192000-

1  

Dosar cu șină A4  Bucată  120.00  Dosar cu șină, fabricat din PVC, 

coperta față transparentă 

lucioasă, eticheta pentru marcare, 

coperta spate color. 

2.30  30192000-

1  

Foarfecă  Bucată  84.00  Foarfecă cu mîner din plastic, 

inele asimetrice. Lamele foarfecii 

fabricate din oțel inoxidabil. 

Lungime – 21cm.  

2.31  30192000-

1  

Binder clips (cut.) 25 mm  Bucată  30.00  Clipsuri din metal p-u prinderea 

hîrtiei fără perforarea acesteia. 

Ambalate a cîte 12 buc. în cutie 

de carton. 

2.32  30192000-

1  

Binder clips (cut.) 32 mm  Bucată  30.00  Clipsuri din metal p-u prinderea 

hîrtiei fără perforarea acesteia. 

Ambalate a cîte 12 buc. în cutie 

de carton. 

2.33  30192000-

1  

Binder clips (cut.) 41 mm  Bucată  30.00  Clipsuri din metal p-u prinderea 

hîrtiei fără perforarea acesteia. 

Ambalate a cîte 12 buc. în cutie 

de carton. 



2.34  30192000-

1  

Tăviță p-u documente  Bucată  96.00  Tăviță pentru documente format 

A4, orientare orizontală, 

suprapozabile, fabricat din 

material plastic rezistent cu 

dimensiune: 350 x 250 x 60 mm., 

transparent.  

2.35  30192000-

1  

Suport p-u documente  Bucată  200.00  Suport vertical pentru documente 

format A4, fabricat din material 

plastic rezistent cu dimensiune: 

320 x 245 x 75mm., nr. de sectii-

1,transparent. 

2.36  30192000-

1  

Registru A4 (întrare)  Bucată  50.00  Registru pentru înregistrarea 

documentelor 80 foi cu coperta 

220gr/m2 (confecționare, 

modelul se prezintă) 

2.37  30192000-

1  

Registru A4 (ieșire)  Bucată  50.00  Registru pentru înregistrarea 

documentelor 80 foi cu coperta 

220gr/m2 (confecționare, 

modelul se prezintă) 

2.38  30192000-

1  

Etichetă autoadezivă A4(top)  Bucată  2.00  Hîrtie albă, mată, pentru 

imprimante laser, cu jet de 

cerneală. 70 x 37 / 75 g/m². 

(cutie-100 foi) 

2.39  30192000-

1  

Hîrtie foto (top)  Bucată  25.00  Hartia lucioasa pentru 

imprimarea imaginilor vii 

fotorealiste. Format: 

A4,densitatea: 180 g / m², 

numarul de foi in pachet: 20  

3   Lot 3     

3.1  30192000-

1  

Hîrtie xerox A4 (top)  Bucată  2000.00  Cl. A+ (80 gr/m², ridigitatea – 

145 mN, netezirea – 200 ml/min, 

albeaţa – 166, luminozitatea – 

113%), pentru aparate de 

multiplicare de mare viteză (pe 

ambele părţi) 

3.2  30192000-

1  

Hîrtie xerox A4 (top)  Bucată  2000.00  Cl. C (80 gr/m², ridigitatea – 

122,5 mN, netezirea – 200 

ml/min, albeaţa – 146, 

luminozitatea – 113%,  

3.3  30192000-

1  

Hîrtie xerox A3 (top)  Bucată  30.00  Cl. C (80 gr/m², ridigitatea – 

122,5 mN, netezirea – 200 

ml/min, albeaţa – 146, 

luminozitatea – 103%,  

3.4  30192000-

1  

Hîrtie xerox A4 (top) pentru 

pastrare de lungă durată (arhivare)  

Bucată  50.00  Cl. A+ (80 gr/m², ridigitatea – 

145 mN, netezirea – 200 ml/min, 

albeaţa – 166, luminozitatea – 

113%), analogic IQ-premium  

 

3. Criterii şi cerinţe de calificare 

Nr.  Denumirea documentului/cerinţelor  Cerinţe suplimentare  Obl.  

1  Minim ani de experienţă specifică în livrarea 

bunurilor şi/sau serviciilor similare  

Nu se cere  NU  

2  Capacitatea minimă de producere sau 

echipamentele necesare  

Nu se cere  NU  

3  Valoarea minimă (suma) a unui contract 

individual îndeplinit pe parcursul perioadei 

indicate (numărul de ani)  

Nu se cere  NU  



4  Disponibilitate de bani lichizi sau capital 

circulant, sau de resurse creditare în sumă de 

minim (suma)  

Nu se cere  NU  

5  Certificat de înregistrare a întreprinderii  sau Decizia de inregistrare - copie - emis de 

Camera Înregistrării de Stat (Ministerul 

Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin 

aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;  

DA  

6  Certificat de atribuire a contului bancar  copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, cu 

indicarea IBAN-ului;  

DA  

7  Certificat de efectuare sistematică 

aplăţiiimpozitelor,contribuţiilor  

– copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului -conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);  

DA  

8  Ultimul raport financiar  – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului;  

DA  

9  Oferta  Conform Formularului (F 3.1), semnată și 

ștampilată de către Participant;  

DA  

10  Lista fondatorilor  - semnată și ștampilată de către participant sau 

extrasul din registrul de stat al persoanelor 

juridice.  

DA  

11  Garanția pentru ofertă  Transfer la contul secretariatului sau eliberată 

de Banacă  

DA  

12  Formular informativ despre ofertant  Conform Formularului (F.3.3), semnată și 

ștampilată de către Participant;  

DA  

13  Declaraţia privind conduita etică şi 

neimplicarea înpractici frauduloase şi de 

corupere  

Conform Formularului (F 3.4) semnată și 

ștampilată de către Participant;  

DA  

14  Declarați privind situaţia personală a 

operatoruluieconomic  

Conform Formularului (F 3.5) semnată și 

ștampilată de către Participant;  

DA  

15  Specificaţii tehnice  Conform formularului (F 4.1), semnată și 

ștampilată de către Participant;  

DA  

16  Specificații de preț  Conform Formularului (F 4.2), semnată și 

ștampilată de către Participant;  

DA  

17  Mostre  - mostrele vor fi prezentate ulterior la solicitare.  DA  

 

4. Pregătirea ofertelor 

4.1  Oferte alternative:  Nu vor fi  

4.2  Garanţia pentru ofertă:  Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă 

comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – 

Formulare pentru depunerea ofertei 
sau 

Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii 

contractante, conform următoarelor date bancare:  
Beneficiarul plăţii: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI 

REPUBLICII MOLDOVA  
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat  

Codul fiscal: 1006601003762  

Contul de decontare/trezorerial:  

Contul bancar: Anexa  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 

16/03099 din 02.12.2016"  

4.3  Garanţia pentru ofertă va fi în 

valoare de:  

1.00% din valoarea ofertei fără TVA.  

4.4  Ediţia aplicabilă a Incoterms 

şi termenii comerciali 
acceptaţi vor fi:  

DDP - Franco destinație vămuit,  

4.5  Termenul de 

livrare/prestare/executare:  
Lot 1 - 02 ianuarie 2017; Lot 2 - 30 ianuarie 2017; Lot 3 - la 

solicitare, pe parcursul anului 2017.  



4.6  Metoda şi condiţiile de plată 

vor fi:  
porin transfer în decurs de 30 de zile de la livrarea mărfii și 

prezentarea documentelor de însoțire  

4.7  Perioada valabilităţii ofertei 

va fi de:  
30 zile  

4.8  Ofertele în valută străină:  Nu se acceptă  

 

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 

5.1  Plicurile vor conţine 

următoarea informaţie 

suplimentară:  

Licitaţie publică nr. 16/03099  
Pentru achiziţionarea de: rechizite de birou  

Autoritatea contractantă: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI 

REPUBLICII MOLDOVA  
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun. Chişinău, 

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, bir.215  
A nu se deschide înainte de: 02.12.2016 10:00  

5.2  Pentru depunerea ofertelor, 

adresa autorităţii 

contractante/organizatorului 

procedurii este:  

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 

Sfînt, 162, bir.107  
Tel: 268-205 268-201 268-480 268133  

Fax: 22 268733  

E-mail: 22 268733  

Data-limită pentru depunerea ofertelor este:  

Data, Ora: 02.12.2016 10:00  

5.3  Deschiderea ofertelor va avea 

loc la următoare adresă:  

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 

Sfînt, 162, bir.215  
Tel: 268-205 268-201 268-480 268133  

Data, Ora: 02.12.2016 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:  
02.12.2016  

6.2  Modalitatea de efectuare a 

evaluării:  
pe lot  

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  

7.2  Suma Garanţiei de bună 

execuţie (se stabileşte 

procentual din preţul 

contractului adjudecat)):  

5.00%  



7.3  Garanţia de bună execuţie a 

contractului:  
Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o 

bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – 

Formulare de contract 
sau 

Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii 

contractante, conform următoarelor date bancare:  
Beneficiarul plăţii: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI 

REPUBLICII MOLDOVA  
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat  

Codul fiscal: 1006601003762  

Contul de decontare/trezorerial:  

Contul bancar: Anesa  

cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 

16/03099 din 02.12.2016"  

7.4  Numărul maxim de zile 

pentru semnarea şi 

prezentarea contractului către 

autoritatea contractantă:  

10 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:  

 

KLIPII Igor ________________________________  

 


