
Anunț de participare nr.12 din 02.09.2020 

la procedura de achiziție de valoare mică 

 

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Proprietății Publice 

2. IDNO: 1006601001090 

3. Tipul procedurii de achiziție: de valoare mică 

4. Obiectul achiziției: achiziționarea cartușelor de toner 

5. Cod CPV: 30125100-2 

Prezentul anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării serviciilor de 

calculare a costurilor, conform necesităților autorității contractante (în continuare- 

Beneficiar) pentru perioada bugetară 2020. 

Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, 

să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea bunurilor 

solicitate 

Canti

tatea 

Specificația tehnică deplină 

solicitată, standarde de 

referință 

Valoarea 

estimată 

fără TVA 

(lei) 

1 30125100-2 Achiziționarea 

cartușelor de toner 

- Galben 

- Negru 

- Albastru 

- Roșu 

60 

 

15 

15 

15 

15 

Negru-CF 400X /CRG045H 
(p/u modelele de imprimante: HP LaserJet 

ProM252/M277, Canon LBP611/612/613 

MF631/632/633/634/635) 

Roșu- CF403X 
(p/u modelele de imprimante: HP Color LaserJet 

M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW) 
Albastru- CF401X 
(p/u modelele de imprimante: HP Color LaserJet 

M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW) 
Galben- CF402X 
(p/u modelele de imprimante: HP Color LaserJet 

M252/252N/252DN/252DW/M277n/M277DW) 

 

     39 000,00 

 

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 

Prestarea serviciilor se va efectua la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile 

lucrătoare, destinația finală str. Piața Marii Adunări Naționale,1, mun.Chișinău. 

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ 

următoarele: 

Nr. 

d/o 

Denumirea documentului/ 

cerinței 

Cerințe suplimentare față de 

document 

Obligativitatea 

1. Oferta Original-cu semnătura și ștampila 

operatorului economic. 

Da 

2. Dovada înregistrării 

persoanei juridice 

Extrasul din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice, cu aplicarea 

semnăturii și ștampilei operatorului 

economic. 

Da 



3. Certificat de atribuire a 

contului bancar 

Copie Da 

 

Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020. 

 

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita 

clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 

        Denumirea autorității contractante: Agenția Proprietății Publice 

       Adresa: str. Piața Marii Adunări Naționale,1  

       Tel: 022-23-43-50 

       E-mail: marina.volcovschi@app.gov.md 

       Numele și funcția persoanei responsabile: Marina Volcovschi, specialist 

principal, Serviciul Achiziții. 

 

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite 

clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: 

- pînă la ora 10:00 

- pe data de 05.09.2020 

- pe adresa Piața Marii Adunări Naționale,1, mun.Chișinău, MD-2012, bir. 351 sau 

la poșta electronică: marina.volcovschi@app.gov.md. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Ofertele vor fi deschise și evaluate:  în prezența membrilor grupului de lucru 

pentru achiziții al autorității contractante. 

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. 

Termenul de valabilitate a ofertelor 30 de zile. 

Valoare estimată a achiziției, fără TVA, lei: 39 000,00 lei 

 

 

 

  Director general adjunct     

  Corneliu Soltan 
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