
Obligatoriucopie - Extras din Registrul de stat al persoanelor juridicc
confirmat prin semnatura electronica de catre ofertant.

Dovada inregisrrarii persoanei juridice,
in conformitate cu prevederile legale

..,

.J.

original- completat integral conform Anexei nr. I la
prezentul anun], confirmat prin sernnatura electronica de
catre ofertant.

Specificatia tehnica ~ide pret2.

Dupa cazcopie - coufinuata prin scmnatura electronica de catre
ofertant.Certificat de atribuire al TVA4.

Obligatoriu1.

Obligatoriu

original - formularul ofertei Anexa nr.2 la prezentul anunt,
cornpletat integral, confirmat prin sernnatura electronica de
catre ofertant.

Oferta

selecta):
1) pentru un singur lot;
2) pentru mai multe loturi;
3) pentru toate loturile;
4) alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: nu se aplica.
5) termenele ~i conditiile de livrare/prestare/executare solicitati: la solicitarea autoritatii

contractante, la adresa ofertantului, in terP.1en.."J!~ pana la 15 (cinsprezes;e) zile
calendaristice din data receptionarii echipamentului tehnic, pc parcursul anului 2022.

6) termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.
10. Prestarea serviciului este rezervata unei anurnite profesii in temeiul unor acte cu putere de lege

sau al unor acte administrative (dupa caz): nu se aplica.
11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina

eliminarea acestora ~i a criteriilor de selectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerintelor eventual

cazul in care contractul este Impart it in loturi, un operator economic poate depune oferta (se va

Servieii deservire
1. 50000000-5 tehnica a utilajului (Masini Buc. 1 Conform Anexei nr.I 125000,00

de sortare a

2. 50000000-5 Serviciilor de deservire Buc. I Conform Anexei nr.I 175000,00tehnica a cantarelor.

1. Denumirea intreprinderii: intreprinderea de Stat "Po~ta Moldovei"
2. IDNO: 1002600023242
3. Adresa: MD - 2012, mun. Chisinan, bd. Stefan eelMare ~i Slant 134
4. Numarul de telefonlfax: +37322251213, +37322251233, fax: +37322224290
5. Adresa de e-mail ~i pagina web oficiala a intreprinderii: cancelaria@posta.md, www.posta.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficiala de la care se va putea obtine accesul Ia documentatia de

atribuire: www.posta.md. www.app.gov.md, https://mtender.gov.md
7. ObiectuI principal de activitate al intreprinderii: intrepl'indere de Stat din domeniul

comunicatiilor postale, la autogestiune.
8. Cumparatorul invita operatorii economioi intercsati care Ii pot satisface uecesitatile sa participe la

de urmatoarelor bunuri /servicii/lucrari:

Procedura de achizitie este aplicata sub incidenta actului normativ:
Hotararea de Guvern Nr. 351 din 10-06-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind

achizltiouarea bunurilor, lucrarilor ~iserviciilor la Intreprinderea de stat.

INVITATIA DE PARTICIP ARE Nr. ¢76,
privind achizitionarea serviciilor de deservire echipamente de numarat bancnote si cantare

prin procedura - Cererea ofertelor de pret



13. Termenul-limita de depunere/desehidere a ofertelor:
pana la: [ora exactii] conform SIA "RSAP".
pe: [data] conform SIA "RSAP".

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare
vor fi depuse electronic prin intermediul SIA "RSAP".

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
16. Locul deschiderii ofertelor: SlA "RSAP" - Qfertele intarz~!!t~."Y."Q.!."f.!"..[~.~P'!~~.~!
17. Tehnici ~i instrumente speciflce de atribuire (daci este cazul specificati daca se va utiliza acoidul-cadru,

sistemul dinamic de achizitie sau licitatia electronica).
18. Persoanele autorizate sa asiste Ia deschiderea oferteIor: Ofertantii sau reprezentantii acestora au

droptul sa participe la doschiderea ofertelor. ell exeeptia cazului dlnd ofertele. au fost depnse prin
SIA "RSAP".

19. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
20. In cazul achizitiilor periodice, caIendaruI estimat pentru publicarea anunturilor viitoare: nn se aplidi.
21. Data publicarii anuntului de intentie sau, dupa caz, precizarea ca nu a fost ublicat un astfel de anun]:

31.12.2021. r:
22. Alte informatii relevante: nu sunt.
Conducatorul grupului de lucru: Violeta COJOCARU ---~\---t---'-,II'-,L,~

12. Faetorii de evaluare a ofertei eelei mai avantajoase din punet de vedere economic, precum si ponderile
lid

Conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indicati dupa caz): nu se aplidi.

Criteriul de evaluare apJicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic prete

Criteriu de atribuire suplimentar, in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt echivalente: cel mai mic

termen de executare a serviciilor.

5.
Dovada licentierii pentru desfasurarea copie - confirmata prin semnatura electronica de catre
activitatii respective ofertant. Obligatoriu

6.
Declaratie privind termenul de prestare original - confirmata prin semnatura electronica de catre
a serviciilor ofertant. Obligatoriu

7. Declaratie privind termenul de plata original - confirmata prin semnatura electronica de catre Obligatoriu
propus. ofertant.
Declaratie privind lista principalelor original - completat integral conform Anexei nr. 12 la ord.

8. Iivrari/prestari efectuate In ultimii 3 ani MF nr, 115 din 15.09.2021, confirmat prin sernnatura Obligatoriu
de activitate electronica de catre ofertant.

9. Dovada existentei personalului calificat original - declaratie confirmata prin semnatura electronica de Obligatoriu
pentru indeplinirea serviciilor. catre ofertant, cu anexarea materialelor confirrnative,
Declaratia privind neincadrarea In
situatiile prevazute 1a art.l o alin.(2) lit.

original - confirmata prin electronic a de catre
10. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la semnatura Obligatoriu

intreprinderea de stat si intreprinderea
ofertant.

municipala.

11. Conditii de achitare In decursul a 30 zile calendaristice, dupa reception area
bunurilor livrate . -

. ..



Anexa nr.1 

CAIET DE SARCINI 

Lotul 1. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a utilajului (Mașini de sortare a bancnotelor). 

 Serviciile de reparative a aparatelor numărat bancnote și cântare se vor efectua de către ofertant la 

solicitarea beneficiarului. 

Prestatorul prestează următoarele servicii:  

1. Examinarea exterioară a părților componente ale mașinii de sortare și numărare a bancnotelor în vederea excluderii 

deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente;  

2. Profilaxia şi reglarea stării de funcționare a buzunarelor de sortare bancnote; 

3. Profilaxia, controlul şi reglarea  mecanismului de transportare și sortare a bancnotelor;  

4. Controlul surselor principale de alimentare cu energie electrică; 

5. Ajustarea senzorilor optici, infraroșu și senzorului  magnetic la standardele corecte de scanare; 

6. Controlul capacității de funcționare a părților componente (partea tehnică, mecanica, optică și electrotehnică) şi 

reglarea lor în conformitate cu pașapoartele tehnice; 

7. Lucrări de profilaxie în conformitate cu pașapoartele tehnice; 

8. Controlul capacității de funcționare a mașinilor de sortare și numărare în regim automat şi reglarea lor în conformitate 

cu pașapoartele tehnice. 

9. Intervenția operativă, prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a mașinii de sortare 

și numărarea bancnote, în timp de 3 (trei) ore (în orice timp de zi) după primirea chemării de la Beneficiar. Chemările 

în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. 

 

Lotul 2. Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a cântarelor. Modele deținute de Î.S. “Poșta 

Moldovei” 

 

 

№ 

d/r 
Denumire 

Cantitate 

(buc) 

Costul deservirii 

tehnice, lei cu 

TVA 

Costul deservirii 

tehnice, lei fără 

TVA 

1 Mașină de sortare bancnote MIB Model:SB500 1    

2 Mașină de sortare bancnote SBM Model:SB9 1    

3 Mașină de sortare bancnote SBM  Model:MIB11F 1    

4 Mașină de numărat bancnote Model:PRO87 1    

5 Mașină de numărat bancnote Model:PRO50 1    

6 Mașină de numărat bancnote Model:NEX BILL KL-2000 1    

7 Mașină de numărat bancnote Model:Magner 35S 1    

8 Total x   

№ 

d/r Denumire cântare 

1 Оризон  BP 02 MCУ-2/5-2С 

2 Оризон  BP 02 MCУ-2/5/10-2С 

3 Оризон  BP 02 MCУ-2/5/10-2P1C 

4 Оризон  B 02 MCУ-2/5/10-2P1C 

5 Alex BS-6/15 D1.3 

6 Alex BS-15/30 D1.3 

7 CAS PR Plus -15P 

8 CAS PR Plus -30P 

9 CAS ERJR- P-30P 

10 CAS ERJR- P-6B 

11 CAS DB II 



Tipuri de reparații 

№ 

d/r 
Tipul serviciului Cantitate 

Costul 

reparației 

echipamentului 

în lei cu TVA 

Costul 

reparației 

echipamentului 

în lei fără TVA 

1 Reparatie simpla mai > 60kg 1     

2 Reparatie simpla mai <60kg 1     

3 Reparatie cu deschiderea  cantarului  nivel mediu mai  >60kg 1     

4 Reparatie cu deschiderea  cantarului  nivel complicat   < 60kg 1     

5 Reparatie cu deschiderea  cantarului  nivel mediu mai  <60kg 1     

6 Reparatie cu deschiderea  cantarului  nivel complicat    >60kg 1     

7 Total x     

 

  

 



 

 

_____________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) 

 
D E C L A R A Ț I E  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală  

 
Titlul achiziției: _____________________________________________________________ 
 
Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________, 
(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic) 

 
în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________, 
                                                                                                                                              (denumirea achiziției) 

organizată de Î.S.”___________________”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 

excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în 

situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul: 
- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere 

și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu 
subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana 
înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv 
ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau 
al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 
persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului 
declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită 
prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care 
se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al 
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire, 

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare 
sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg căîntreprinderea are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Data completării ___________________________ 
 
 
 
Operator economic_______________________________ 
                                               (semnătura) 
 
Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția: 
-……………………………………………………….. 
-………………………………………………………. 
-……………………………………………………….. 
-……………………………………………………….. 
-……………………………………………………….. 
 


