
INVITAŢIE LA CONCURS 

pentru achiziţionarea serviciilor 

prin metoda cererii ofertelor de preţuri   

COP nr. 5892/13 din „06” decembrie 2013 

publicat în BAP nr. 93 din “26” noiembrie 2013 

 
     Denumirea autorităţii contractante Departamentul de Administrare Judecătorească,   

autoritatea subordonată Ministerului Justiţiei al R.M. 

 

Sediul autorităţii contractante: mun. Chişinău, Bd. Ştefan Cel Mare, nr. 124 B 

 

Adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului: mun. Chişinău, Ştefan Cel Mare, nr. 

124 B; biroul nr. 217; etajul 2 

 

Numărul de telefon şi   022-20-14-28, 022-26-11-06 

persoana de contact:     Dolgopolov Ina - şef serviciul administrativ 

                                                                      

Obiectul achiziţiei: Servicii de editare şi tipărirea Culegerii de acte de procedură civilă (Ediţia 

a II-a)  

 

Cod CPV: 79970000-4 
 

Cerinţele faţă de serviciile solicitate 
Nr. 

d/o 

Denumirea 

serviciilor  

Cod CPV Caracteristicile tehnice/  

cerinţele 

Unit.de 

măs. 

Cantitatea/  

volumul 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

inclusiv 

TVA 

1 Editarea şi 

tipărirea 

Culegerii de 

acte de 

procedură 

civilă 

(Ediţia a II-a) 

79970000-4 1. Culegere text 

2. Elaborarea concepţiei grafice 

3. Machetarea 

4. Corectura 

5. Redactarea tehnică 

6. Redactarea literară 

7. Redactarea ştiinţifică 

8. Elaborarea concepţiei copertei 

9. Tipărirea manualului: 

- formatul cărţii 70x100 1/16 

- hîrtie 80 g/m2 pentru text 

- tipar text 1+1 culori 

- coperta st.07, material liderin, cu 

serigrafie 

10. tiraj de 3000 exemplare, fiecare 

a cîte 1180 pagini. 

exemplare 3 000   

        

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) „06” decembrie 2013, ora 10:00.      

 

Data/ora desfăşurării concursului    „06” decembrie 2013, ora 10:00. 

  

Criteriile de evaluare a ofertelor: corespunderea tuturor cerinţelor şi cel mai mic preţ pe 

ofertă. 



Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor: în decurs de 10 zile după înregistrarea 

contractului la Agenţia Achiziţii Publice. 

 

Valuta şi modul de achitare: lei MDL, prin virament, în termen de 30 zile după semnarea 

actului de primire predare şi prezentarea facturii de către operatorul economic. 
  

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la deschiderea ofertelor. 
 

Documentele de calificare ale operatorilor economici:  

1. Date despre Participant – original - confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului;  

2. Oferta – original - confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;  

3. Certificat de înregistrare a întreprinderii –  copie – emis de Camera Înregistrării de 

Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei Participantului; 

4. Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de 

cont, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; 

5. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie – 

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii 

şi ştampilei Participantului; 

6. Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului;  

7. Certificat  pentru confirmarea capacitatii executarii calitative a contractului de 

achizitie- original – eliberat de participant, care reflecta urmatoarea informatie: 

(1)Minim 3 ani de experienţă specifică acumulată în livrarea/prestarea serviciilor de 

editare şi tipărire şi (2)Anexarea copiilor a minim 2 contracte asemănătoare, 

încheiate în ultimii 3 ani;   

8. Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) - 

confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;  

9. Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de 

corupere – original- confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 

 
 

 

    Conducătorul grupului de lucru              /                        / Constantin BRAGOI 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ex:   Dolgopolov Ina                         

Tel/fax: 022-20-14-28                       


