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.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului
procedurii

Rubrica
Autoritatea contractantă/Organizatorul
procedurii:
Obiectul achiziţiei:

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ
Servicii de editare

Numărul procedurii:
Tipul obiectului de achiziţie:
Codul CPV:
Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:
Administratorul alocaţiilor bugetare:
Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului
de dezvoltare:
Denumirea cumpărătorului:
Destinatarul:
Limba de comunicare:
Pentru clarificarea documentelor de atribuire,
adresa autorităţii contractante este:

14/02710
Licitaţie publică
79970000-4
82 din 27.10.2015
Ministerul Finanțelor
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Nu se utilizează
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Centrul Naţional de Sănătate Publică
De stat
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.
Asachi Gh. 67 bl. A
Tel: 022-574-574 022-574-519
Fax: 022729725
E-mail: achizitii@cnsp.md
Persoana de contact: Melnic Anatolie

2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:
Nr.
Cod CPV
d/o
1

Denumire Servicii
solicitate

Unitate
a de Cantitat
măsur
ea
ă

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Raport statistic de ramura
Forma-5 san privind
vaccinările preventive
1.1 79970000-4 Raport statistic de ramura
Bucată 42000.00 Formatul foii A3. Volum (număr foi/pagini) 1 foaie
Forma-5 san privind
fata-verso album. Hîrtie Ofset, 60-65 gr./m.p. Tipar
vaccinările preventive
1 culoare (negru). Coperta, broșurare Nu. Disigin
Conform formularului aprobat.
2
Pliant difteria rom/rus

Bucată 45000.00 Formatul foii A5. Volum (număr foi/pagini) 1 foaie
= 2 pagini fata-verso. Hîrtie Cretat-mat, 100
gr./m.p. Tipar Color 4 culori. Coperta, broșurare
Nu. Disigin Designul (prin desene, imagini, poze
originale).

2.1 79970000-4 Pliant difteria rom/rus

3

Pliant poliomielita
rom/rus
3.1 79970000-4 Pliant poliomielita rom/rus

4
Pliant oreionul rom/rus
4.1 79970000-4 Pliant oreionul rom/rus

Bucată 45000.00 Formatul foii A5. Volum (număr foi/pagini) 1 foaie
= 2 pagini fata-verso. Hîrtie Cretat-mat, 100
gr./m.p. Tipar Color 4 culori. Coperta, broșurare
Nu. Disigin Designul (prin desene, imagini, poze
originale).
Bucată 45000.00 Formatul foii A5. Volum (număr foi/pagini) 1 foaie
= 2 pagini fata-verso. Hîrtie Cretat-mat, 100
gr./m.p. Tipar Color 4 culori. Coperta, broșurare
Nu. Disigin Designul (prin desene, imagini, poze
originale).

5
Pliant tetanosul rom/rus
5.1 79970000-4 Pliant tetanosul rom/rus

Vaccinari pentru adulti si
varstnici rom/rus
6.1 79970000-4 Vaccinari pentru adulti si
varstnici rom/rus

Bucată 45000.00 Formatul foii A5. Volum (număr foi/pagini) 1 foaie
= 2 pagini fata-verso. Hîrtie Cretat-mat, 100
gr./m.p. Tipar Color 4 culori. Coperta, broșurare
Nu. Disigin Designul (prin desene, imagini, poze
originale).

6

Brosura despre vaccinări
pentru parinti în limba
română
7.1 79970000-4 Brosura despre vaccinări
pentru parinti în limba
română

Bucată 60000.00 Formatul foii A4. Volum (număr foi/pagini) 1 foaie
= 2 pagini fata-verso. Hîrtie Cretat-mat, 100
gr./m.p. Tipar Color 4 culori. Coperta, broșurare
Nu. Disigin Designul (prin desene, imagini, poze
originale).

7

Bucată 35000.00 Formatul foii A5. Volum (număr foi/pagini) 30
pagini. Hîrtie Cretat-mat, 80 gr./m.p. Tipar 2 culori.
Coperta, broșurare Cretat-mat, 200 gr./m.p., color 4
culori. Disigin Designul (prin desene, imagini, poze
originale). Cusut la mijloc cu scoabe sau ață.

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
Denumirea documentului/cerinţelor
1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea
bunurilor şi/sau serviciilor similare

Cerinţe suplimentare
Nu se cere

Obl.
NU

2 Capacitatea minimă de producere sau
echipamentele necesare
3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul
de ani)
4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant,
sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)
5 Formularul ofertei F3.1
6 Oferta (Specificaţii tehnice şi preţ F4.3)
7 Lista bunurilor şi graficul livrării F4.1
8 Certificat de înregistrare a întreprinderii
9
10
11

12
13
14
15
16

17

18
19
20
21

Nu se cere

NU

Nu se cere

NU

Nu se cere

NU

original
original
original
copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului
Lista fondatorilor operatorilor economici
numele, prenumele, codul personal
Formularul informativ despre ofertant F3.3
original
Certificat de atribuire a contului bancar
eliberat de banca deţinătoare de cont – copie
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
de bugetul public naţional
Participantului
Ultimul raport financiar
copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului
Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în original
practici frauduloase şi de corupere (F3.4)
Garanţia pentru ofertă
(original- emisă de o bancă comercială) conform F 3.2
sau transfer de bani pe contul instituţiei
Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor
– eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care
penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii
reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor
Participantului
penale pe parcursul ultimilor 3 ani
Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor
– original – eliberat de Participant, care reflectă
administrative şi disciplinare faţă de funcţionarii
informaţia despre neaplicarea sancţiunilor
Participantului
administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 3
ani
Certificat care confirmă modalitatea şi criteriile de – original – eliberat de Participant
calculare a preţului
Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile şi confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
serviciile propuse
Recomandaţii
– original
Altele
se va completa de către autoritatea contractantă, după
necesitate
4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative:

Nu vor fi

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
NU

NU

NU
NU
NU
NU

4.2 Garanţia pentru ofertă:

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în
valoare de:
4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi
vor fi:
4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:
4.6 Metoda şi condiţiile de plată vor
fi:
4.7 Perioada valabilităţii ofertei va
fi de:
4.8 Ofertele în valută străină:

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: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601001123
Contul de decontare/trezorerial: 461300000121901
Contul bancar: 3359502
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 14/02710 din
11.11.2015"
1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
În termen de 20 zile calendaristice din momentul: Lotul 1 aprobării
machetelor către tipar, Lotul 2-7 aprobării mostrelor către tipar
100% în termen de 10 zile calendaristice după livrarea bunurilor
30 zile
Nu se acceptă
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1

5.2

5.3

Plicurile vor conţine
următoarea informaţie
suplimentară:

Licitaţie publică nr. 14/02710
Pentru achiziţionarea de: Servicii de editare
Autoritatea contractantă: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.
Asachi Gh. 67 bl. A
A nu se deschide înainte de: 11.11.2015 10:00
Pentru depunerea ofertelor, Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
adresa autorităţii
Tel: 022-574-574 022-574-519
contractante/organizatorului Fax: 022729725
procedurii este:
E-mail: 022729725
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 11.11.2015 10:00
Deschiderea ofertelor va avea Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
loc la următoare adresă:
Tel: 022-574-574 022-574-519
Data, Ora: 11.11.2015 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.2

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi
convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:
Modalitatea de efectuare a evaluării:

6.3

Factorii de evaluarea vor fi următorii:

6.1

Leu MD
BNM
11.11.2015
Pe fiecare lor în parte şi corespunderea specificaţiilor
tehnice solicitate
Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat
pentru adjudecarea
contractului va fi:
7.2 Suma Garanţiei de bună
execuţie (se stabileşte
procentual din preţul
contractului adjudecat)):
7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

7.4 Numărul maxim de zile
pentru semnarea şi
prezentarea contractului către
autoritatea contractantă:

Cel mai mic preţ

15.00%

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: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601001123
Contul de decontare/trezorerial: 461300000121901
Contul bancar: 3359502
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 14/02710 din
11.11.2015"
4 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:
Bahnarel Ion ________________________________

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Licitaţie publică
Servicii de editare
79970000-4

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.: 82 din 27.10.2015.
În scopul achiziţionării "Servicii de editare"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2015
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:
Listă: Servicii şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1
1.1

2

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Raport statistic de ramura Forma-5 san
privind vaccinările preventive
79970000-4 Raport statistic de ramura Forma-5 san privind
vaccinările preventive

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

Bucată

42000.00 Formatul foii A3. Volum (număr
foi/pagini) 1 foaie fata-verso
album. Hîrtie Ofset, 60-65 gr./m.p.
Tipar 1 culoare (negru). Coperta,
broșurare Nu. Disigin Conform
formularului aprobat.

2.1

Pliant difteria rom/rus
79970000-4 Pliant difteria rom/rus

Bucată

45000.00 Formatul foii A5. Volum (număr
foi/pagini) 1 foaie = 2 pagini fataverso. Hîrtie Cretat-mat, 100
gr./m.p. Tipar Color 4 culori.
Coperta, broșurare Nu. Disigin
Designul (prin desene, imagini,
poze originale).

3.1

Pliant poliomielita rom/rus
79970000-4 Pliant poliomielita rom/rus

Bucată

45000.00 Formatul foii A5. Volum (număr
foi/pagini) 1 foaie = 2 pagini fataverso. Hîrtie Cretat-mat, 100
gr./m.p. Tipar Color 4 culori.
Coperta, broșurare Nu. Disigin
Designul (prin desene, imagini,
poze originale).

4.1

Pliant oreionul rom/rus
79970000-4 Pliant oreionul rom/rus

Bucată

45000.00 Formatul foii A5. Volum (număr
foi/pagini) 1 foaie = 2 pagini fataverso. Hîrtie Cretat-mat, 100
gr./m.p. Tipar Color 4 culori.
Coperta, broșurare Nu. Disigin
Designul (prin desene, imagini,
poze originale).

5.1

Pliant tetanosul rom/rus
79970000-4 Pliant tetanosul rom/rus

Bucată

45000.00 Formatul foii A5. Volum (număr
foi/pagini) 1 foaie = 2 pagini fataverso. Hîrtie Cretat-mat, 100
gr./m.p. Tipar Color 4 culori.
Coperta, broșurare Nu. Disigin
Designul (prin desene, imagini,
poze originale).

6.1

Vaccinari pentru adulti si varstnici rom/rus
79970000-4 Vaccinari pentru adulti si varstnici rom/rus

Bucată

60000.00 Formatul foii A4. Volum (număr
foi/pagini) 1 foaie = 2 pagini fataverso. Hîrtie Cretat-mat, 100
gr./m.p. Tipar Color 4 culori.

3

4

5

6

pag. 2
Nr. d/o
6.1

7
7.1

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

79970000-4 Vaccinari pentru adulti si varstnici rom/rus

Brosura despre vaccinări pentru parinti în
limba română
79970000-4 Brosura despre vaccinări pentru parinti în
limba română

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
60000.00 broșurare Nu. Disigin Designul
(prin desene, imagini, poze
originale).

Cantitatea

Bucată

35000.00 Formatul foii A5. Volum (număr
foi/pagini) 30 pagini. Hîrtie Cretatmat, 80 gr./m.p. Tipar 2 culori.
Coperta, broșurare Cretat-mat, 200
gr./m.p., color 4 culori. Disigin
Designul (prin desene, imagini,
poze originale). Cusut la mijloc cu
scoabe sau ață.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 20 zile calendaristice din momentul: Lotul 1 aprobării machetelor către tipar, Lotul 2-7 aprobării mostrelor către tipar
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)
Formularul ofertei F3.1
Oferta (Specificaţii tehnice şi preţ F4.3)
Lista bunurilor şi graficul livrării F4.1
Certificat de înregistrare a întreprinderii

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17

18
19
20
21

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

original
original
original
copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului
Lista fondatorilor operatorilor economici
numele, prenumele, codul personal
Formularul informativ despre ofertant F3.3
original
Certificat de atribuire a contului bancar
eliberat de banca deţinătoare de cont – copie
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
bugetul public naţional
Participantului
Ultimul raport financiar
copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului
Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
original
practici frauduloase şi de corupere (F3.4)
Garanţia pentru ofertă
(original- emisă de o bancă comercială) conform F 3.2
sau transfer de bani pe contul instituţiei
Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale – eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflectă
(cazier juridic) faţă de funcţionarii Participantului
informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe
parcursul ultimilor 3 ani
Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor
– original – eliberat de Participant, care reflectă
administrative şi disciplinare faţă de funcţionarii
informaţia despre neaplicarea sancţiunilor
Participantului
administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 3
ani
Certificat care confirmă modalitatea şi criteriile de
– original – eliberat de Participant
calculare a preţului
Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile şi
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
serviciile propuse
Recomandaţii
– original
Altele
se va completa de către autoritatea contractantă, după
necesitate

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da
Nu

Nu

Nu
Nu
Nu
Nu

pag. 3
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: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
022-574-574 022-574Tel.:
, Fax:
022729725
, E-mail: achizitii@cnsp.md
519
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Melnic Anatolie, şef centru profilaxie specifică
Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 200.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:
Beneficiarul plăţii:
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Denumirea Băncii:
Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal:
1007601001123
Contul de decontare/trezorerial: 440115101121901
Contul bancar:
3359502
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii respective de achiziție.
NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.
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:
11.11.2015 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
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:
11.11.2015 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de
Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%
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:

Bahnarel Ion

