INVITAŢIE LA LICITAŢIE
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Licitaţie publică
Nr. 14/01348 din 16.07.2014, ora 10:00
Servicii de editare
Codul CPV: 79970000-4
Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul achiziţiilor
publice nr.51/14 din 01.07.2014.
În scopul achiziţionării serviciilor de editare conform necesităţilor Centrului Naţional de
Sănătate Publică (în continuare – Cumpărător) pentru anul de activitate 2014, este alocată suma necesară
de catre GAVI.
Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) invită operatorii economici interesaţi, care pot
satisface necesităţile Cumpărătorului, să participe la licitaţie privind prestarea următoarelor servicii:

Nr.
d/o

Denumirea
serviciilor

For
matul
foii
A5

Lotul
1

Servicii editare
Formular 063-3/e
Certificat de
vaccinare

Lotul
2

Servicii editare
Pliant Infecţia cu
pneumococi
rom/rus
Servicii editare
Pliant Infecţia
rotavirală rom/rus

A5

Lotul
4

Servicii editare
Pliant rujeola
rom/rus

A5

Lotul
5

Servicii editare
Pliant rubeola
rom/rus

A5

Lotul
6

Servicii editare
Pliant tusea
convulsivă
rom/rus

A5

Lotul
3

A5

Servicii de editare a materialelor informaţionale
consacrate vaccinărilor în anul 2014
Volum
Hârtie
Tipar
Coperta
Design
(număr
foi/pagini
)
1 foaie
Cretat1
Nu
Designul (prin
faţamat, 150
culoare
desene,
verso
gr./m.p. ,
(negru)
originale)
culoarea
hîrtiei galbenă
1 foaie = CretatColor 4
Nu
Designul (prin
2 pagini mat, 100
culori
desene,
faţa-rom/ gr./m.p.
imagini, poze
verso-rus
originale)
1 foaie = CretatColor 4
Nu
Designul (prin
2 pagini mat, 100
culori
desene,
faţa-rom/ gr./m.p.
imagini, poze
verso-rus
originale)
1 foaie = CretatColor 4
Nu
Designul (prin
2 pagini mat, 100
culori
desene,
faţa-rom/ gr./m.p.
imagini, poze
verso-rus
originale)
1 foaie = CretatColor 4
Nu
Designul (prin
2 pagini mat, 100
culori
desene,
faţa-rom/ gr./m.p.
imagini, poze
verso-rus
originale)
1 foaie = CretatColor 4
Nu
Designul (prin
2 pagini mat, 100
culori
desene,
faţa-rom/ gr./m.p.
imagini, poze
verso-rus
originale)

Tiraj
(buc.)

Unita
tea de
măsu
ră
150 000 Buc.

40 000 Buc.

40 000 Buc.

40 000 Buc.

40 000 Buc.

40 000 Buc.

Lotul
7

Servicii editare
carte “Reacţiile
postvaccinale şi
conduita lor”

Coperta
Designul (prin
600
Buc.
4+1
desene,
color,
imagini, poze
carton
originale)
tare,
peliculă;
Broşurare
– cusut
cu aţă
 Ofertantul va avea nu mai puţin de 3 ani experienţă generală de activitate;
 Prestatorul de servicii editoriale se obligă (pentru loturile nr.1-7): să execute serviciile
de editare în termen de 30 zile din momentul prezentării materialelor pentru tipar;

Nr. d/o
Lotul 8

A5

150
pagini
faţaverso

Cretatmat, 80
gr./m.p.

1
culoare
(negru)
, 10
pagini
4 culori

Servicii de editare Ghidul elevului „Ai grijă de sănătatea ta”
Denumirea serviciilor
Specificaţiile tehnice
Unitatea de
masură

Cantitatea

Servicii editare Ghidul elevului
“Ai grijă de sănătatea ta”

Format A 4 210× 297 mm
buc
300
Nr. pag. – 200
Hârtie 100 g/m², cretată mată
Color 4+4, ilustrare grafică - 500600 imagini originale
Coperta 4+0, carton tare, laminare
mată – 1+0, embosare
Forzaţ 2 tipuri color, cretată mată,
150 g/ m²
Cusut cu aţă
Prestatorul de servicii editoriale se obligă (pentru lotul nr.8):
a. să efectueze machetarea textului şi a imaginilor ghidului;
b. să efectueze redactarea ortografică şi stilistică a textului;
c. să execute ilustrarea lucrării – 500-600 desene, poze, imagini originale etc;
d. să prezinte comanditarului varianta electronică a lucrării gata pentru tipar.
e. să execute serviciile de editare în termen de 30 zile din ziua semnării ghidului pentru tipar de
către reprezentantul CNSP;
Cerinţele faţă de prestatorul de servicii editoriale şi poligrafice (pentru lotul nr.8):
1. Să posede abilităţi de acordare a serviciilor editoriale:
a. Experienţă de minimum 2 ani în editarea materialelor didactice şcolare (manuale, ghiduri,
caiete etc.). Se prezinta lista şi mostre ale principalelor materiale didactice elaborate;
b. Prezenţa în state a colaboratorilor capabili să presteze servicii editoriale (cu posedarea limbii
române): designer, pictor, fotograf, machetator etc. cu prezentarea CV, copiei actelor de
specialitate şi a înscrierii în carnetul de muncă.
2. Să posede utilajul necesar pentru executarea activităţii poligrafice (maşini de tipar, de
coasere, de laminare, de broşurare, ghiuletină etc) cu prezentarea listei utilajului.
Cerinţe suplimentare faţă de operatorii economici (pentru lotul nr.8):
 Executorul se obligă să prezinte comanditarului în termen de 3 zile din ziua licitaţiei o mostră a
unei teme (4 pagini) conform cerinţelor comanditarului pentru a demonstra abilităţile de
machetare, ilustrare, desing etc.
 Contractul cu prestatorul de servicii se va semna dacă va fi aprobată de executor mostra unei
teme.

Cerinţe suplimentare faţă de beneficiar:
Beneficiarul se obligă (pentru lotul nr.8):
a. să prezinte textul lucrării în termen de 3 zile din momentul înregistrării contractului la
Agenţia Achiziţii Publice.

Cererea de participare (cu indicarea clară a denumirii firmei, adresei, numărului
de telefon, fax, adresa de e-mail) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200
lei (ordin / bon de plată) se expediază la adresele de e-mail: achizitii@cnsp.md;
sap@cnsp.md sau la numărul de fax: 022-574-574.
După primirea cererii de paticipare şi confirmarea achitării nerambursabile a
sumei de 200,00 lei, la adresa de e-mail, indicată, va fi expediat pachetul documentelor
de licitaţie.
Tel. de contact:

022-574-583 – Victor Zepca
022-574-674 – Anatolie Melnic
022-574-574, 022-574-519 – serviciu achizitii

Plata de 200,00 lei se efectuează în numerar sau prin transfer:
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Contul bancar:3359502
Contul trezorerial:440115101121901
Banca Benef. MF-Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD 2X
Codul fiscal:1007601001123
cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”.
Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie
lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii
respective de achiziţie (cu excepţia operatorilor economici înregistraţi în SIA Registrul
de stat al achiziţiilor publice).

