
ANUNŢ DE PARTICIPARE
9

privind achiziţionarea R ech iz ite  de  b irou
(se indică obiectul achiziţiei) 

prin procedura de achiziţie A ch iz iţ ia  de  v a lo a re  m ică
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante: Curtea (le Apel Bălţi,

2. IDNO: 1007901000399

3. Adresa: Bălţi, Ştefan cel Mare,54

4. Numărul de telefon/fax: 023160784, fax.023123143

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante? cabCujustice.md, instante.justice.m d

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: cuKwjustice.m d

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la procedura de achiziţie privind achiziţionarea următoarelor bunuri :

Specificaţia bunurilor (serviciilor):

Cu solicitarea specificaţiei preţului pentru o unitate
Nr.
d/o

Cod
C PV

D en u m irea  bunurilor  
solicitate

U.m. C antitatea Specificaţia tehnică deplină  
solicitată

Lot 1: Rechizite de birou

1.
Agendă Buc. 1 Material piele artificială, format A5.

2.
Hîrtie pentru notiţe cu strat 
adeziv

buc. 1 Hîrtie pentru notiţe 76*76 mm 100 
foi, color, cu strat adeziv

3.
Folii set 1 Folie protectie pentru documente A4, 

40 microni, 100/set

4.
Folii set 1 Folie protecţie pentru documente A4, 

80 microni, 100/set

5.
Riglă buc 1 de metal, 30 cm

6.
Caiet registru A4 buc 1 A4 mat. 96 foi cop. Tare

7.
1o

Capsator nr. 24/6 buc 1 Capsator nr. 24/6, capacitatea de 
capsare: minim 30 foi de 80 gr/m.p. 
Analog Dolphin Half-Strip

8.
OO
( NO

Ascuţiotoare metalică p/u 
creion simplu HB

buc 1 Ascuţiotoare metalică p/u creion 
simplu HB

9.
om Radieră buc 1 Radieră cauciuc dreptunghiulară 

combinată, p/u creion/cerneală, 
mărime medie

10.
Creion simpul HB buc 1 Creion simplu cu radieră încorporată, 

corp din lemn vopsit, uşor ascuţit. 
Formă triunghiulară pentru 
comoditatea utilizării. Duritatea 
minei HB. Analog Yalong ToGo.

11.
Pix buc 1 Albastru pe baza de ulei. 

Negru pe bază de ulei. 
Roşu pe bază de ulei.



12.
Marker buc 1 Marker permanent cu vîrf prelungit. 

Grosimea liniei de scris 2mm. 
Marker pentru scrierea pe orice 
suprafaţă.
Culoare: neagra.

13.
Vopsea pentru ştampilă 
albastră

buc 1 Vopsea pentru ştampila albastră 30 
ml

14.
Capse Nr. 24/6, 1000 
PCS/cutie

cutie 1 Capse pentru capsator 24/6. 
Capseaza de la 2 pana la 30 coli de 
hârtie (80g/mp). Ambalare - 1000 
PCS, în cutie de carton.

15.
Corector pix buc 1 Corector pix cu vîrf metalic. Lichid 

ce se usucă rapid si uşor de aplicat, 
oferă la fel o acoperire ideala a 
suprafeţei. Volumul 8 ml.

16.
Bandă adezivă buc 1

K-

Culoare transparentă. 
48mm*90m.
18 mm x 20m.

17.
Clei PVA 120 ml buc 1 Adeziv lichid PVA pentru încleierea 

hîrtiei, cartonului. 120 ml.

18.
Clei creion 25 g buc 1 Adeziv-creion 25 g, solid, pentru 

hîrtie, carton, incolor, nu emite 
miros. Analog YaLong/Dr. Fan Glue 
Stick. Culoarea corpului verde.

19.
Portofoliu buc 1 Mapă plastic, faţă transparentă cu 

şină.

20.
Buretiera Gel Buc 1 Buretiera cu glicerina ce faciliteaza 

prinderea si rasfoirea produselor din 
hârtie. Nu lasa urme de grăsime pe 
suprafaţa de hârtie. Baza cutiei are un 
sistem antialunecare. Produs non- 
toxic pe baza de glicerina cosmetica.

21.
Ace de cusut dosarele buc 1 Ace de cusut dosarele (mari)

22.
Aţă pentru arhivare buc 1 Aţă pentru arhivare alba 1000 m. 

Aceasta este utilizată la 
broşurare,cusutul documentelor 
contabile, cârti si alte documente,la 
fel în diverse ramuri industrii uşoare.

23.
Suport vertical din metal, tip 
plasă

buc 1 Boxa verticala, fabricata din metal de 
inalta calitate, perete tip plasa.

24.
Perforator metal buc 1 Perforator metal 30 fi le. Analog 

Buromax

25.
Decapsator buc 1 Decapsator

26.
Hîrtie de consum Cutii 1 45 g/m2.

27.
Index-uri din plastic Buc. 1 Index-uri pentru evidenţierea 

informaţiilor necesare, crearea de 
intrări în registre şi dosare. Pot fi 
lipite în mod repetat fară a lăsa urme 
de adeziv.

28.
Mapă (dosar) Buc. 1 Mapa din carton, cu sina din metal. 

Fabricata din carton rigid de calitate 
inalta, densitatea 235 gr/m2. Pentru 
arhivarea documentelor.
Ambalare 50 buc/pachet.

Total valoare estimată Lot 1 (inclusiv TVA) 85 000,00
Lot 2: Plicuri

1. r*") O Plic C6 buc 1 114 * 162 mm, alb



2. Plic C5 buc 1 162 * 229 mm, alb

3. Plic C4 buc 1 229 * 324 mm, alb

Total valoare estimată Lot 2 (inclusiv TVA) 58 000,00
L o t3 :  Hîrtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

1.

30
1

97
6

42
- Hîrtie A4 Cutii 1 Hîrtie A4 x 500 foi. 80 gr/m2, 

standard, a cite 5 pachete în cutii.

A

8. In cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune  
oferta: la toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
10. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023
11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile 
minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate 
(DUAE, documentaţie):

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ fără
TVA pentru un lot, corespunderea specificaţiei tehnice si îndeplinirea tuturor criteriilor de
selecţie.
13. Termenul limită de depunere a ofertelor:

- până la 29.01.2023
14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: cab@justice.md
sau mun. Băii, str. Ştefan cel Mare, 54
15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

16. O fer te le  în tâ r z ia te  vo r  f i  resp in se .

17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Lim ba  
de sta t

18. în cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare

Se acceptă

sistem ul de com enzi electronice Nu se acceptă
facturarea electronică Se acceptă
plăţile electronice Se a c c e p t a ^ ^ j c w ^ ^ ^ ......

Conducătorul grupului de lucru: Ion Talpa

mailto:cab@justice.md

