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LCRM – Legal Resources Centre
from Moldova
Concurs pentru selectarea unei companii pentru procurarea
produselor de birotic?, papet?rie ?i articole de menaj
Gribincea Vladislav · Wednesday, January 27th, 2021

În vederea implement?rii obiectivelor sale, CRJM solicit? oferte pentru procurarea produselor de
birotic?, papet?rie ?i articole de menaj indicate mai jos sau similare celor indicate mai jos.
Compania selectat? va presta serviciile conform solicit?rilor periodice ale CRJM, în baza unui
contract de prestare a serviciilor semnat între p?r?i pentru perioada februarie 2021 – februarie
2023.
1. Sarcina tehnic?:
Lot I: produse de birotic? ?i papet?rie
Denumire articol

Unitatea de m?sur?

Pre? unitar MDL,
inclusiv TVA

Termene ?i condi?ii de
livrare / comentarii

Hârtie A4 (calitate Excellent/ Premium)
Hârtie A3
Hârtie flipchart
Bloc de hârtie pentru noti?e (STICK`N, 76×76,
100 file)
Map? din plastic cu folii
Mape – plic
Dosar plastic cu multiperforatii
Marker flipchart
Marker white board
Set folii A4 plastic protec?ia documentelor (100
buc)
Biblioraft A4, plastifiat 7.5 cm
Bindere (diferite dimensiuni)
Capse Nr.24/26
Capse Nr.10
Set agrafe birou colorate-33mm
Banda corectoare-5mmx6m
Banda adeziv?

Lot II: articole de menaj
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Denumire produs

Pre? unitar MDL,
inclusiv TVA

Termene ?i condi?ii de
livrare / comentarii

Saco?e gunoi buc?t?rie 60 l. Profess. Clean Time
Saco?e gunoi buc?t?rie 35 l. Profess. Clean Time
Solu?ie anti-calcar CIF Anti-Calc. 750 ml
Domestos Power 5 WC block, pine, 55gr
În?lbitor Prima
?erve?ele menajere Flamenco
Burete FrekenBok Max

2. Criteriile de selec?ie:
Experien?a ofertantului: prezen?a pe pia??, clien?i fideli/referin?e;
Pre? competitiv, inclusiv cu respectarea raportului pre?-calitate;
Termene ?i condi?ii optime de livrare.

Oferta trebuie s? fie datat? ?i semnat? de compania ofertant? ?i expediat? prin e-mail la
application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.?ciusev nr.33, MD-2001, mun.
Chi?in?u), pân? la 10 februarie 2021.
Oferta de participare la concurs va con?ine informa?ie concis? cu indicarea urm?toarelor:
Date generale despre companie (denumirea, persoana ?i telefonul de contact, adresa electronic?,
pagina web);
Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat
de Camera Înregistr?rii de Stat;
Portofoliul de clien?i;
Oferta financiar? cu indicarea pre?ului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare produs separat.

Not?: Oferta financiar? va fi prezentat? reie?ind din faptul c? produsele vor fi livrate la oficiul
CRJM.
Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livr?rilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept
de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de c?tre Beneficiar. Compararea ofertelor
financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în alt? valut? vor fi calculate la cursul oficial al
BNM din data limit? pentru prezentarea ofertelor;
Termene ?i condi?ii de livrare a produselor;
Declara?ia privind conflictul de interese. În cazul existen?ei unui conflict de interese, real sau
poten?ial cu conducerea Asocia?iei (pre?edintele ?i Consiliul de administrare), compania se
oblig? s?-l declare în baza unei declara?ii completate în form? liber?.

Companiile ofertante pot prezenta oferte pentru ambele loturi, sau doar pentru un lot.
Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anun?ate
despre decizia cu privire la compania selectat? dup? finalizarea procesului de selectare.
Pentru informa?ii suplimentare, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 843601 ext.
110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.

LCRM - Legal Resources Centre from Moldova

-2/3-

09.12.2022

3

Not?: CRJM î?i rezerv? dreptul s? nu aleag? nicio companie în cazul în care ofertele primite nu
vor corespunde cerin?elor sale.
CRJM este o organiza?ie care promoveaz? incluziunea ?i diversitatea. Noi valorific?m
diferen?ele, promov?m egalitatea ?i abord?m frontal comportamente discriminatorii, astfel
consolidând capacitatea organiza?ional?. Toate companiile calificate sunt încurajate s? aplice.
Noi nu discrimin?m în func?ie de dizabilitate, ras?, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexual?,
vârst?, stare civil?, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.
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