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I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Invitaţie la licitaţie
Stimate Domnule Director,
Biroul Naţional de Statistică vă aduc e la cunoştinţă că pe data de
2010
va avea loc licitaţia nr.
/
pentru prestarea serviciilor de redactare literară ,
redactare tehnică, corectură , machetare şi tipărire a ediţiilor statistice precum şi
tipărirea rapoartelor statistice .
În scopul achiziţionării serviciilor date (lista se anexează) , conform necesităţilor
Biroului Naţional de Statistică denumit în continuare Beneficiar vă informează că din
mijloace bugetare este alocată suma n ecesară.
Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, Biroul Naţional de Statistică
invită persoanele interesate, care pot satisface necesi tăţile Beneficiarului. Setul de
documente pentru participare la licitaţie poate fi procurat după achitarea
nerambursabilă a sumei de 200 lei MD pentru fiecare set şi depunerea cererii, în scris,
de participare, pe adresa indicată mai jos. Plata se efectuează în numerar sau prin
transfer
Datele pentru transfer sunt următoarele:
Biroul Naţional de Statistică
c/f 1006601000200
Ministerul Finanţelor
Trezorăria română ,
TREZMD2X , cont trezorial: 440115101014301 , cont bancar: 3359502
Chişinău, str.Grenoble, 106
Cu notă „Pentru setul documentelor de licitaţie”.
(relaţii la telefon 40-31-25, 73-15-61, 40-30-00).

După primirea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
telefonului de contact al persoanei cointeresate) şi confirmarea achitării sumei de 200
lei, setul documentelor de licitaţie va fi remis Participantului pe adresa indicată în
cerere sau înmânat direct.
Oferta (prezentată în plic, sigilată şi şt ampilată) urmează a fi prezentată până la
orele 0930
. 2010
Toate ofertele depuse până la termenul limită vor fi deschise în prezenţa
membrilor Comisiei de Licitaţie şi reprezentanţ ilor Participanţilor la licitaţie pe data
de
2010 la orele 1000, ora locală.
Informaţii suplimentare la tel: 40-31-25, 40-30-00, bir. 516
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Lotul nr.1
LISTA
Serviciilor solicitate de Biroul Naţional de Statistică
pe anul 2010

Redactarea literară, machetarea, corectura, ediţiilor statistice

Nr.
crt.

Denumirea ediţiilor

Format

Numărul
de pagini
într-un ex.

A4

600

–

–

1.

Anuarul statistic al Republicii Moldova,
ediţia 2010; în limbile română, rusă şi
engleză (carte)

2.

Anuarul statistic al RM, ediţia 2009 pe CD
(format PDF şi Excel), Boxe înguste

3.

Moldova în cifre, ediţia 2010 (breviar
statistic); în limbile română şi rusă

A6

100

4.

Moldova în cifre, ediţia 2010 (breviar
statistic); în limbile engleză şi franceză

A6

100

5.

Anuarul statistic „Comerţul exterior al RM
în anii 2001-2008” pe CD (format Excel),
Boxe înguste

–

–

6.

Balanţa Energetică a RM pe CD (format
PDF şi Excel), Boxe înguste

–

–

7.

Activitatea agricolă a micilor producători
agricoli în RM,
în 2010 (rezultatele cercetării statistice); în
limbile română şi rusă

A4

60

8.

Preţurile în RM; în limbile
română şi rusă

B5

200

9.

Mediul înconjurător în RM, în limbile
română şi rusă

A5

120

5
Nr.
crt.

Denumirea ediţiilor

Format

Numărul
de pagini
într-un ex.

10.

Populaţia RM pe vîrste şi sexe, în profil
teritorial; în limbile
română şi rusă

B5

120

11.

Piaţa forţei de muncă în RM;
în limbile română şi engleză

B5

150

12.

Forţa de muncă în RM, Ocupare şi şomaj în
limbile română şi engleză;

B5

370

13.

Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei;
în limbile română şi engleză

A4

150

14.

Cercetarea bugetelor gospodăriilor (leaflet
de informare), 4 culori;

A4

2

15.

Rezultatele anchetei structurale în
întreprinderi, limbile română şi rusă, 50
grafice alb-negru în limb română şi rusă

B5

150

16.

Raportul de activitate al BNS în anul 2009;
în limbile română şi engleză

A4

50

Situaţia social-economică a RM (raport
trimestrial); în limbile română şi rusă

A4

120*4
trimestre

Aсtivităţile copiilor, limbile română şi
engleză, în 2 culori

A4

120

17.
18.
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Lotul nr.2
Tipărirea ediţiilor statistice
Nr.
crt.

Denumirea ediţiilor

Tipul
hîrtiei
pentru
copert-ă

Format

Tiraj
(ex.)

Numărul
de pagini
într-un ex.

A4

450

600

Ofset 80
g/m.p.

30 foi colorate;
35 grafice
în 2 culori

Copertat standardul
nr.4 în 4+0 culori;
pe hîrtie
celofanată; blocul
cusut cu aţă şi
încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

–

300

–

–

–

Coperta pe
CD şi pe slim
în 4+0 culori

–

Tipul de
hîrtie

Tipar

Copertarea,
broşurarea

1.

Anuarul statistic al Republicii Moldova,
ediţia 2010; în limbile română, rusă şi
engleză (carte)

2.

Anuarul statistic al RM, ediţia 2009 pe CD
(format PDF şi Excel), Boxe înguste

3.

Moldova în cifre, ediţia 2010 (breviar
statistic); în limbile
română şi rusă

A6

300

100

Cretată100
g/m.p.

Text în
2 culori;
16 grafice
în 2 culori

Broşurată, coperta
în culori 4+0,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

4.

Moldova în cifre, ediţia 2010 (breviar
statistic); în limbile engleză şi franceză

A6

250

100

Cretată100
g/m.p.

Text în
2 culori;
16 grafice
în 2 culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori;
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

5.

Anuarul statistic „Comerţul exterior al RM
în anii 2001-2008” pe CD (format Excel),
Boxe înguste

–

200

–

–

–

Coperta pe
CD şi pe slim
în 4+0 culori

–

6.

Balanţa Energetică a RM pe CD (format
PDF şi Excel), Boxe înguste

–

40

–

–

–

Coperta pe
CD şi pe slim
în 4+0 culori

–
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Nr.
crt.

Denumirea ediţiilor

Format

Tiraj
(ex.)

Numărul
de pagini
într-un ex.

Tipul de
hîrtie

Tipar

Copertarea,
broşurarea

Tipul
hîrtiei
pentru
copert-ă

7.

Activitatea agricolă a micilor producători
agricoli în RM,
în 2010 (rezultatele cercetării statistice); în
limbile română şi rusă

A4

150

60

Ofset 80
g/m.p.

14 grafice
în 2 culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

8.

Preţurile în RM; în limbile
română şi rusă

B5

120

200

Ofset 80
g/m.p.

6 grafice
în 2 culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

9.

Mediul înconjurător în RM, în limbile
română şi rusă

A5

150

120

10grafice în 2
culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

10.

Populaţia RM pe vîrste şi sexe, în profil
teritorial; în limbile
română şi rusă

B5

250

120

Ofset 80
g/m.p.

3 grafice
în 2 culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

11.

Piaţa forţei de muncă în RM;
în limbile română şi engleză

B5

230

150

Ofset 80
g/m.p.

17 grafice
în 2 culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

12.

Forţa de muncă în RM, Ocupare şi şomaj în
limbile română şi engleză;

B5

200

370

Ofset 80
g/m.p.

28grafice
în 2 culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

13.

Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei;
în limbile română şi engleză

A4

150

150

Cretată 100
g/m.p.

Toată publicaţia
în 2 culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

14.

Cercetarea bugetelor gospodăriilor (leaflet
de informare), 4 culori;

A4

9800

2

Cretată
220-250
g/m.p.

4+4 culori

–

–
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Nr.
crt.

Denumirea ediţiilor

Format

Tiraj
(ex.)

Numărul
de pagini
într-un ex.

Tipul de
hîrtie

Tipar

Copertarea,
broşurarea

Tipul
hîrtiei
pentru
copert-ă

15.

Rezultatele anchetei structurale în
întreprinderi, limbile română şi rusă, 50
grafice alb-negru în limbile română şi rusă

B5

50

150

16.

Raportul de activitate al BNS în anul 2009;
în limbile română şi engleză

A4

200

50

Cretată 100
g/m.p.

4 culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

Situaţia social-economică a RM (raport
trimestrial); în limbile română şi rusă

A4

250

120*4
trimestre

Ofset 80
g/m.p.

50 grafice
în 2 culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p.

Aсtivităţile copiilor, limbile română şi
engleză, în 2 culori

A4

250

120

Ofset 80
g/m.p.

2 culori

Broşurată, coperta
în 4+0 culori,
blocul cusut cu aţă
şi încleiat

Cretată
220-250
g/m.p

17.

18.
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Lotul nr.3
Redactarea literară, machetarea, corectura, rapoartelor statistice

Denumirea ediţiilor
Statistica muncii
Raport statistic “Munca în anul 2008” 1-m
anual

Numărul
de foi în
formular

Formatul form-lui
(1/4, 1/8, 1/16)

f.nr.1-PM “Protecţia muncii”

4

Plasarea în cîmpul muncii
Statistica socială şi nivelul de trai
Statistica gospodăriei comunale
f.nr.1-apeducte-canalizare
Instrucţiuni:
1-apeducte-canalizare
Statistica ocrotirii sănătăţii
f.nr.: 1-aim
2
Statistica învăţămîntu-lui
f.nr.: 1-ŞGL
2-prof
3-colegiu
-ÎS
83
Statistica sportului
f.nr.: 1-сf
Statistica calităţii vieţii
Chestionarul principal al gospodăriei rus
Chestionarul principal al gospodăriei romîn
Chestionarul principal al gospodăriei romîn
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, verde, rum

8

1/4+1/8
3a4
1/4*2
4a4
A4

3

1/8

8

1/16

2

1/8

3

1/8

7

1/8

5
4
4
2

1/8
1/8
1/8
1/4

2

1/4

12

1/8

12
12

1/8
1/8

44

1/8
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Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, verde, rum
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, verde, rus
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, roz, rum
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, roz, rum
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, roz, rus
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, verde, rum
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, verde, rum
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, verde, rus
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, roz, rum
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, roz, rum
Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, roz, rus
Statistica transporturilor, comunicaţiilor,
turismului şi tehnologiilor informaţionale
TRANSPORTURI
1.Transportul auto şi lungimea drumurilor auto
de exploatare administrativă
1–tr.. (auto)
3.Transportul
cu mijloacele de transport auto
65-auto
4.Ancheta statistică „Transportul rutier de
mărfuri”
ASTRM
INSTRUCŢIUNI
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44

1/8

44

1/8

28

1/8

28

1/8

28

1/8

32

1/8

32

1/8

32

1/8

48

1/8

48

1/8

48

1/8

4

a4

3

a4

3

a4

11

1.Instrucţiuni pentru completarea raportului
statistic privind transportul auto şi lungimea
drumurilor auto de exploatare administrativă
(nr.1-(tr) auto)
3.Precizări pentru completarea anchetei
statistice „Transportul rutier de mărfuri”
ASTRM
Statistica industriei, energeticii
1.1-p(lunar) Producţie
2.1-P (anual) Producţie
3. 1-coop (anual) Producţie
5. 3-p agro (anual) Activitatea desfăşurată de
secţiile de producţie auxiliare a întreprinderilor
agricole
9. 1-BE (anual) Balanţa energetică
13.Precizări metodologice referitor la
întocmirea rapoartelor statistice privind
producţia industrială (1-p;
1-coop)
19.Instrucţiuni pentru întocmirea raportului BE
(anual)
Ancheta forţei de muncă
1. Pliante
2.Chestionar individual
.1.în limba romînă
1.2.în limba rusă
2.Chestionar locuinţă
2.1.în limba romînă
2.2 în limba rusă
3.Calendar privind activitatea anchetatorului
4.Chestionar „Reconcilierea vieţii profesionale
cu cea de familie”
4.1 în limba romînă
4.2 În limba rusă
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a5

4

a4

4
4
4

A4
A4
A4

6

A3

4

A3

12

A5

6

A4

1

1/8

5

1/8

2

¼

2

1/8

2

1/8

12

5. Chestionar gospodărie
„Utilizarea timpului”
5.1.În limba romînă
5.2 În limba romînă
6. Chestionar individual
„Utilizarea timpului”
6.1 În limba romînă
6.2 În limba rusă
7. Jurnal „Utilizarea timpului”
7.1 În limba romînă
7.2 În limba rusă

4

1/8

4

1/8

6

1/8

1

1/3

2

1/8

1

1/8

1

1/8

1

1/8

96

1/8

8
2

1/8
1/4

2

¼

2

1/4

Statistica demografică
Jurnal de înregistrare a actelor stării civile
Instrucţiunile cu privire la prezentarea dărilor
de seamă statistice a organelor stării civile
Certificatul medical constatator al naşterii
(formularul nr.103/e)
Certificatul medical constatator al decesului
(formular nr. 106/e)
Certificatul medical constatator al decesului în
perioada perinatală (formularul nr. 106/e)
Registrul de evidenţă privind eliberarea
certificatelor medicale constatatoare ale naşterii
Statistica investiţiilor şi construcţiilor
1.”Cu privire la investiţii”,
2-inv
2. „Preţurile în construcţii”, 9-cc
3.”Cu privire la fondul locativ”,1-fondul
locativ.
4. „Indicatorii principali ai activităţii
organizaţiilor, care efectuează proiectare şi
prospecţiuni în construcţii”. 4-cc
Statistica comerţului exterior de
servicii, comerţului interior de mărfuri
şi comerţului interior de servicii
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Instrucţiuni metodologice privind completarea
rapoartelor statistice despre exportul şi
importul de servicii
Comerţul cu amănuntul, vînzarea şi repararea
autovehiculelor, repararea obiectelor de uz
casnic şi personale (f. nr.1-comerţ)
Comerţul cu amănuntul, vînzarea şi repararea
autovehiculelor, repararea obiectelor de uz
casnic şi personale
(f.nr.3-comerţ )
Comerţul cu ridicata (f.nr.1-angro)
Comerţul cu ridicata (f.nr.1-angro)
Instrucţiuni metodologice privind statistica
comerţului cu amănuntul, vînzarea şi repararea
autovehiculelor, repararea obiectelor de uz
casnic şi personale, stocurile de mărfuri
Instrucţiuni metodologice privind
evidenţa reţelei unităţilor
de comerţ cu amănuntul
Servicii cu plată prestate populaţiei (f.nr.1servicii)
Instrucţiuni metodologice privind statistica
serviciilor cu plată prestate populaţiei
Statistica agriculturii
Nr.4-agr. “Totalurile semănatului pentru
recolta anului 2011”;
Nr.4-agr. (GŢ) „Totalurile semănatului pentru
recolta anului 2011 în gospodăriile ţărăneşti (de
fermier)”
Nr.6 „Efectivul animalelor şi păsărilor în
gospodăriile populaţiei şi în gospodăriile
ţărăneşti (de fermier) la 1 ianuarie 2010”
Nr.21-vînz.”Vînzarea producţiei agricole”
Nr.6-p „Utilizarea terenurilor fondului de
rezervă în anul 2010”
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A4

1

A4

4
1
1

A4
A4
A4

6

A4

4

A4

1

A4

14

A4

4

A4

2

A4

1

A4

5

A4

1

A4

14

Nr.24-agr. “Starea sectorului zootehnic pe anul
2010”

3

Nr.29-agr. “Producţia obţinută la culturile
recoltate în anul 2010”

5

Formulare specializate pe activitatea
întreprinderilor agricole pe a.2008

18

A4

6

A4

2

A4

2

A4

2

A4

1

A4

2

A4

2

A4

3

A4

4

A4

6

A4

2

A4

Formulare specializate pe activitatea
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) pe a. 2010
Nr.2-LIV-VII. „Înfiinţarea şi defrişarea
plantaţiilor multianuale, producerea
materialului săditor”.
Nr.5-c-agr „Consumurile şi cheltuielile
întreprinderii”;
Nr. 21-VÎNZ (trim) „Vînzarea producţiei
agricole”
Nr.14 „Efectivul animalelor şi păsărilor în
gospodăriile populaţiei şi în gospodăriile
ţărăneşti (de fermier)”
Nr.7-agr „Recolta roadei, semănatul culturilor
de toamnă şi aratul de zăble”
Nr.24-AGR. (trim.) „Starea sectorului
zootehnic”
Nr. 10 mec. „Existentul de tractoare, maşini
agricole şi potenţiale energetice la data de 1
ianuarie 2011”
Nr. 10 mec. (succint) „Existentul de tractoare,
maşini agricole şi potenţiale energetice la data
de 1 ianuarie 2011”
III Cercetarea
Chestionarul A(trimestrial) „Cercetarea
activităţii agricole a micilor producători
agricoli”
Chestionarul B „Suprafeţele însămînţate cu
culturi agricole pentru recolta a. 2009 în
gospodăriile ţărăneşti (de fermier)” (cercetare
unică-luna iunie)
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A4

A4
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Chestionarul C „Recolta globală obţinută în
gospodăriile ţărăneşti (de fermier), anul 2009”
(cercetare unică-luna decembrie)
Chestionarul D „Venituri şi cheltuieli aferente
activităţii agricole a micilor producători
agricoli” (cu suprafaţă terenurilor pînă la 10 ha)
Registrul de evidenţă în gospodărie (pentru
chestionarul D)
Registrul de evidenţă „Produse agricole şi de
prelucrare a acestora obţinute în gospodărie şi
vîndute în trimestrul---“
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3

A4

4

A4

6

A4

6

A5
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Lotul nr.4
Tipărirea rapoartelor statistice

Denumirea ediţiilor
Statistica muncii
Raport statistic “Munca în anul 2008” 1-m
anual

Numărul
de foi în
formular

4

Formatul
form-lui
(1/4, 1/8,
1/16)
1/4+1/8
3a4
1/4*2
4a4

Tirajul (mii
exemplare)

30,0

Ziar
1:1
Ziar
1:1
Ziar
1:1

Broşurare

da

f.nr.1-PM “Protecţia muncii”

4

Plasarea în cîmpul muncii

8

A4

18,6

3

1/8

2,0

Ziar 1:1

da

8

1/16

0,5

Ziar 1:1

da

2

1/8

3,5

Ziar 1:1

3

1/8

6,0

Ziar 1:1

da

7

1/8

10,0

Ziar 1:1

da

5
4
4
2

1/8
1/8
1/8
1/4

0,55
0,6
0,6
9,0

Ziar 1:1
Ziar 1:1
Ziar 1:1
Ziar 1:1

da
da
da

2

1/4

6,0

Ziar 1:1

12

1/8

2,1

Ofset1:1

da

12
12

1/8
1/8

4,9
1,5

Ofset 1:1
Ofset 1:1

da
da

Statistica socială şi nivelul de trai
Statistica gospodăriei comunale
f.nr.1-apeducte-canalizare
Instrucţiuni:
1-apeducte-canalizare
Statistica ocrotirii sănătăţii
f.nr.: 1-aim
2
Statistica învăţămîntu-lui
f.nr.: 1-ŞGL
2-prof
3-colegiu
-ÎS
83
Statistica sportului
f.nr.: 1-сf
Statistica calităţii vieţii
Chestionarul principal al gospodăriei rus
Chestionarul principal al gospodăriei romîn
Chestionarul principal al gospodăriei romîn
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35,0

Tipul hîrtiei şi tiparul
1 (o parte),
1:1 (două părţi)

da
da
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Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, verde, rum

44

1/8

2,45

Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, verde, rum

44

1/8

0,75

Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, verde, rus

44

1/8

1,05

Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, roz, rum

28

1/8

Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, roz, rum

28

1/8

Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea I, roz, rus

28

1/8

Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, verde, rum

32

1/8

Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, verde, rum

32

1/8
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2,45

0,75

1,05

2,45

0,75

Prima foiae a Ofset 1:1 Capitolul V
„Consumul produselor din gospodăria
auxiliară…” cu clapan,
Coperta - 250gr.
Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan,
Coperta - 250gr.
Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan,
Coperta - 250gr.
Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan,
Coperta - 250gr.
Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan,
Coperta - 250gr.
Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan, Coperta - 250gr.
Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan,
Coperta - 250gr.
Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan, Coperta - 250gr.

da

da

da

da

da

da

da

da
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Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, verde, rus

32

1/8

Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, roz, rum

48

1/8

Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, roz, rum

48

1/8

Agenda înregistrărilor zilnice ale gospodăriilor
partea II, roz, rus

48

1/8

1,05

2,45

0,75

1,05

Statistica transporturilor, comunicaţiilor, turismului şi tehnologiilor informaţionale
TRANSPORTURI
1.Transportul auto şi lungimea drumurilor auto
de exploatare administrativă
1–tr.. (auto)
4
a4
23,0
3.Transportul
cu mijloacele de transport auto
65-auto
3
a4
12,0
4.Ancheta statistică „Transportul rutier de
mărfuri”
ASTRM
3
a4
19,0
INSTRUCŢIUNI
1.Instrucţiuni pentru completarea raportului
statistic privind transportul auto şi lungimea
drumurilor auto de exploatare administrativă
(nr.1-(tr) auto)
8
a5
2,0
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Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan,
Coperta - 250gr..
Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan,
Coperta - 250gr.
Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan,
Coperta - 250gr.
Ofset 1:1
Prima foiae a Capitolul V „Consumul
produselor din gospodăria auxiliară…”
cu clapan,
Coperta - 250gr.

da

da

da

da

Ziar
1:1

da

Ziar
1:1

da

Ziar
1:1

da

Ziar
1:1

da
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3.Precizări pentru completarea anchetei
statistice „Transportul rutier de mărfuri”
ASTRM
Statistica industriei, energeticii

Ziar
1:1

4

a4

7,5

1.1-p(lunar) Producţie

4

A4

38,4

2.1-P (anual) Producţie

4

A4

3,2

3. 1-coop (anual) Producţie

4

A4

9,0

6

A3

1.4

4

A3

40,0

Ziar,
1:1
Ziar,
1:1

12

A5

3,8

Ziar,
1:1

da

Ziar,
1:1

da

5. 3-p agro (anual) Activitatea desfăşurată de
secţiile de producţie auxiliare a întreprinderilor
agricole
9. 1-BE (anual) Balanţa energetică
13.Precizări metodologice referitor la
întocmirea rapoartelor statistice privind
producţia industrială (1-p;
1-coop)
19.Instrucţiuni pentru întocmirea raportului BE
(anual)

6

A4

2,0

1. Pliante

1

1/8

13

2.Chestionar individual
.1.în limba romînă
1.2.în limba rusă

5

1/8

2.Chestionar locuinţă
2.1.în limba romînă
2.2 în limba rusă

2

¼

3.Calendar privind activitatea anchetatorului

2

1/8

Ziar,
1:1
Ziar,
1:1
Ziar,
1:1

da
da
da
da

da
da

Ancheta forţei de muncă
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105
(85-rom;
20-rus)
12,5
(10-rom
2,5-rus)
0,23

ofset color
1:1
ofset 1:1

ofset 1:1
Color ofset
1:1

da
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4.Chestionar „Reconcilierea vieţii profesionale
cu cea de familie”
4.1 în limba romînă
4.2 În limba rusă
5. Chestionar gospodărie
„Utilizarea timpului”
5.1.În limba romînă
5.2 În limba romînă
6. Chestionar individual
„Utilizarea timpului”
6.1 În limba romînă
6.2 În limba rusă
7. Jurnal „Utilizarea timpului”
7.1 În limba romînă
7.2 În limba rusă

2

1/8

14,0

Ofset 1:1

da

4

1/8

9,0
(7,5-rom,
1,5-rus)

Ofset 1:1

da

4

1/8

9,0
(7,5-rom,
1,5-rus

Ofset 1:1

da

6

1/8

9,0
(7,5-rom,
1,5-rus

Ofset 1:1

da

Statistica demografică
Jurnal de înregistrare a actelor stării civile

Ziar
1:1
Ziar
1:1
Ofset,
80gr.
Ofset,
80gr.
Ofset,
80gr.

Da

1

1/3

0,2

2

1/8

0,1

1

1/8

45,0

1

1/8

55,0

1

1/8

1,0

96

1/8

0,3

ofset

Da

8

1/8

30,0

1:1

da

2. „Preţurile în construcţii”, 9-cc

2

1/4

1,6

1:1

da

3.”Cu privire la fondul locativ”,1-fondul
locativ.

2

¼

8,0

1:1

da

Instrucţiunile cu privire la prezentarea dărilor
de seamă statistice a organelor stării civile
Certificatul medical constatator al naşterii
(formularul nr.103/e)
Certificatul medical constatator al decesului
(formular nr. 106/e)
Certificatul medical constatator al decesului în
perioada perinatală (formularul nr. 106/e)
Registrul de evidenţă privind eliberarea
certificatelor medicale constatatoare ale naşterii
Statistica investiţiilor şi construcţiilor
1.”Cu privire la investiţii”,
2-inv
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Da
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4. „Indicatorii principali ai activităţii
organizaţiilor, care efectuează proiectare şi
2
1/4
1,0
1:1
prospecţiuni în construcţii”. 4-cc
Statistica comerţului exterior de servicii, comerţului interior de mărfuri şi comerţului i nterior de servicii
Instrucţiuni metodologice privind completarea
14
A4
2.0
Ziar
rapoartelor statistice despre exportul şi
importul de servicii
Comerţul cu amănuntul, vînzarea şi repararea
autovehiculelor, repararea obiectelor de uz
1
A4
324,0
Ziar
casnic şi personale (f. nr.1-comerţ)
Comerţul cu amănuntul, vînzarea şi repararea
autovehiculelor, repararea obiectelor de uz
casnic şi personale
(f.nr.3-comerţ )
Comerţul cu ridicata (f.nr.1-angro)
Comerţul cu ridicata (f.nr.1-angro)
Instrucţiuni metodologice privind statistica
comerţului cu amănuntul, vînzarea şi repararea
autovehiculelor, repararea obiectelor de uz
casnic şi personale, stocurile de mărfuri
Instrucţiuni metodologice privind
evidenţa reţelei unităţilor
de comerţ cu amănuntul
Servicii cu plată prestate populaţiei (f.nr.1servicii)
Instrucţiuni metodologice privind statistica
serviciilor cu plată prestate populaţiei
Statistica agriculturii
Nr.4-agr. “Totalurile semănatului pentru
recolta anului 2011”;
Nr.4-agr. (GŢ) „Totalurile semănatului pentru
recolta anului 2011 în gospodăriile ţărăneşti (de
fermier)”
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da

da

da
4
1
1

A4
A4
A4

27,0
10,0
10,0

Ziar
Ziar
Ziar
da

6

A4

10.0

Ziar

4

A4

9,0

Ziar

1

A4

234,0

Ziar

da

da
14

A4

7,0

4

A4

6100

2

A4

2400

Ziar
Ziar, 1:1

da

Ziar, 1:1

da
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Nr.6 „Efectivul animalelor şi păsărilor în
gospodăriile populaţiei şi în gospodăriile
ţărăneşti (de fermier) la 1 ianuarie 2010”
Nr.21-vînz.”Vînzarea producţiei agricole”
Nr.6-p „Utilizarea terenurilor fondului de
rezervă în anul 2010”
Nr.24-agr. “Starea sectorului zootehnic pe anul
2010”

1

A4

3100

Ziar, 1:1

5

A4

4100

Ziar, 1:1

da

1

A4

2500

3

A4

1900

Ziar, 1:1

da

Ziar, 1:1

da

A4

14100
Ziar, 1:1

da

Ziar, 1:1

da

Nr.29-agr. “Producţia obţinută la culturile
recoltate în anul 2010”

5

Formulare specializate pe activitatea
întreprinderilor agricole pe a.2008

18

A4

5550

6

A4

1250

2

A4

5400

Ziar, 1:1

da

2

A4

12400

Ziar, 1:1

da

2

A4

11000

Ziar, 1:1

da

1

A4

8400

Ziar, 1:1

2

A4

31800

Ziar, 1:1

da

2

A4

5300

Ziar, 1:1

da

3

A4

5500

Ziar, 1:1

da

4

A4

3700

Ziar, 1:1

da

Formulare specializate pe activitatea
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) pe a. 2010
Nr.2-LIV-VII. „Înfiinţarea şi defrişarea
plantaţiilor multianuale, producerea
materialului săditor”.
Nr.5-c-agr „Consumurile şi cheltuielile
întreprinderii”;
Nr. 21-VÎNZ (trim) „Vînzarea producţiei
agricole”
Nr.14 „Efectivul animalelor şi păsărilor în
gospodăriile populaţiei şi în gospodăriile
ţărăneşti (de fermier)”
Nr.7-agr „Recolta roadei, semănatul culturilor
de toamnă şi aratul de zăble”
Nr.24-AGR. (trim.) „Starea sectorului
zootehnic”
Nr. 10 mec. „Existentul de tractoare, maşini
agricole şi potenţiale energetice la data de 1
ianuarie 2011”
Nr. 10 mec. (succint) „Existentul de tractoare,
maşini agricole şi potenţiale energetice la data
de 1 ianuarie 2011”
III Cercetarea
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Chestionarul A(trimestrial) „Cercetarea
activităţii agricole a micilor producători
agricoli”
Chestionarul B „Suprafeţele însămînţate cu
culturi agricole pentru recolta a. 2009 în
gospodăriile ţărăneşti (de fermier)” (cercetare
unică-luna iunie)
Chestionarul C „Recolta globală obţinută în
gospodăriile ţărăneşti (de fermier), anul 2009”
(cercetare unică-luna decembrie)
Chestionarul D „Venituri şi cheltuieli aferente
activităţii agricole a micilor producători
agricoli” (cu suprafaţă terenurilor pînă la 10 ha)
Registrul de evidenţă în gospodărie (pentru
chestionarul D)
Registrul de evidenţă „Produse agricole şi de
prelucrare a acestora obţinute în gospodărie şi
vîndute în trimestrul---“
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6

A4

19000

Ziar, 1:1

da

2

A4

3200

Ziar, 1:1

da

3

A4

3200

Ziar, 1:1

da

4

A4

4540

Ziar, 1:1

da

6

A4

2500

Ziar, 1:1

da

6

A5

9850

Ziar, 1:1

da
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Cu mostrele blanchetelor sus numite participanţii vor putea face cunoştinţă la sediul Biroul ui Naţional de Statistică care
se află pe adresa str. Grenoble 106, mun. Chişinău, sau pe pagina web: www.statistica.md, rubrica achiziţii publice.
Condiţiile de tender:
4. Cantitatea blanchetelor menţionate pot fi comandate parţial pe semestru sau trimestru.
5. Condiţiile suplimentare solicitate pentru executarea serviciilor:
 Pregătirea originalelor formularelor, precizărilor metodologice la ele şi a ediţiilor statistice (redactarea literară,
redactarea tehnică, corectura, machetarea);
 Machetarea obligatorie a ediţiilor;
6. Fişa informaţională pentru Participanţii la licitaţie
1. Organizatorul licitaţiei:
Biroul Naţional de Statistică
2. Administratorul alocaţiilor bugetare:
Biroul Naţional de Statistică
3. Suma alocaţiilor:
din mijloacele bugetare este alocată suma necesară .

4. Cantitatea necesară:
cantitatea este specificată în loturile 1,2,3,4
5. Denumirea Cumpărătorului:
Biroul Naţional de Statistică
6. Limba de comunicare în care se va desfăşura licitaţia:
limba de stat
7. Preţurile se indică în:
lei moldoveneşti cu şi fără TVA
8. Condiţiile de prestare:
la depozitul cumpărătorului se include livrarea şi descărcarea blanchetelor
9. Termenul de prestare:
e d:\my documents\publicatii\licitatie_215-10.doc
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începând cu luna februarie 2010 la comandă în termen de 7 zile din momentul primirii comenzii contrasemnată de
cumpărător
10. Termenul de achitare a plăţii de către Cumpărător:
- 100% în decurs de 10 zile după prestarea fiecărei partide în parte
11. Participanţii asigură prestarea serviciilor în corespundere cu parametrii solicitaţi.

12. Ofertele se prezintă în 2 exemplare: originalul şi copia, în plicuri separate sigilate. Plicul cu "originalul"
ofertei şi cel cu "copia", vor fi depuse într-un plic sigilat. Pe plic se indică:
“Participarea la licitaţie
/
pentru prestarea „serviciilor de redactare literară, redactare tehnică ,
corectură , machetare şi tipărire a ediţiilor statistice şi rapoartelor statistice”.
13. Termenul limită de prezentare a ofertei:
. .2010, ora 930 (ora locală.
14. Deschiderea licitaţiei
Plicurile cu oferte se deschid pe data . . 2010, la ora 1000
15. Relaţii de contact:
Biroul Naţional de Statistică:
Beneficiar: tel. 40-31-25 ,40-30-00, fax: 22-61-46
II. INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPANŢII LA LICITAŢIE
2.1. Sursa de finanţare
1. În scopul achiziţionării mărfii specificate în p.1.2 “Lista convenţională a ediţiilor şi blanchetelor solicitate”,
conform necesităţilor Biroului Naţional de Statistică suma necesară este alocată din mijloace bugetare .
2. Organizatorul licitaţiei este Biroul Naţional de Statistică.
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2.2. Participanţii la licitaţie
Participanţii la licitaţie pot fi producătorii primari şi agenţii lor din Republica Moldova şi ţările cu care Republica
Moldova întreţine relaţii comerciale. Aceasta normă se referă şi la producătorii autohtoni.
1. Originea mărfii semnifică ţara în care a fost produsă.
2. Originea mărfii nu trebuie să coincidă obligatoriu cu originea Participantului.
2.4. Cheltuieli de participare:
1. Participantul la licitaţie acoperă toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea documentelor solicitate.
2. Biroul Naţional de Statistică nu ia parte la acoperirea cheltuielilor Participanţilor şi nu poartă răspundere pentru
acestea, indiferent de rezultatele licitaţiei.
2.5. Informaţia prezentată de Participanţi
Participantul la licitaţie este obligat să studieze toate instrucţiunile, formele, condiţiile incluse în prezentul
document. În cazul neprezentării unui anumit document obligatoriu din cele prevăzute în p.2.9 sau prezentării unor
documente false, oferta Participantului este respinsă.
2.6. Precizarea Documentelor pentru participare la licitaţie
1. Participantul la licitaţie poate solicita de la grupul de lucru al Biroului Naţional de Statistică explicaţii în scris
asupra documentelor de licitaţie (prin scrisoare, fax, telegramă), pe adresa indicată în Fişa informaţională.
2. La orice demers de acest fel, primit până la expirarea termenului de depunere a ofertei, grupul de lucru al
Biroului Naţional de Statistică este obligat să răspundă în scris, oferindu-i posibilitate Participantului de a depune oferta
corespunzător cerinţelor documentelor de licitaţie.
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3. Fără a indica sursa de la care provine demersul, grupul de lucru al Biroului Naţional de Statistică va comunica
explicaţiile în cauză tuturor Participanţilor, cărora le-a oferit documentele de licitaţie.
2.7. Aplicarea modificărilor în documentele de licitaţie
1. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, grupul de lucru al Biroului Naţional de
Statistică are dreptul de a modifica documentele de licitaţie, fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la demersul unuia
sau câtorva Participanţi.
2. Modificarea fiind obligatorie, va fi adusă imediat la cunoştinţa tuturor Participanţilor, cărora Biroul Naţional de
Statistică le-a oferit documente de licitaţie.
3. În caz de necesitate, grupul de lucru al Biroului Naţional de Statistică, cu cel puţin 5 zile înainte de termenul
limită de depunere a ofertelor poate prelungi termenul de depunere a ofertelor, astfel încât Participanţii să aibă timp
suficient pentru a lua în considerare explicaţiile sau modificările documentelor de licitaţie. Înştiinţarea despre
prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi expediată imediat fiecărui Participant, căruia Biroul Naţional de
Statistică i-a oferit documente de licitaţie.
1. Toate documentele, corespondenţa şi licitaţia se efectuează în limba română a Republicii Moldova.
2. După caz, documentele pot fi prezentate în orice altă limbă, însă cu anexarea traducerii în limba română a celor
mai importante informaţii.
2.9. Documentele prezentate de Participanţi
1. Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitaţie până la termenul limită de depu nere a
ofertelor:
a) Date despre Participant – original – potrivit modelului din p.4.4, confirmate prin semnătura şi ştampila
Participantului;
b) Garanţia pentru ofertă – prezentată în modalitatea prevăzută în p.2.20;
c) Oferta – original – potrivit modelului din p.4.1, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;
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d)
e)
f)
g)
h)

Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
Certificat de atribuire a contului bancar – original – eliberat de banca deţinătoare de cont;
Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor – original – eliberat de Inspectoratul Fiscal;
Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.
Lista fondatorilor operatorului economic (nume , prenume , cod personal)

i) Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie – original – eliberat
de Participant, care reflectă următoarea informaţie:
 experienţa acumulată, performanţele;
 volumul de producere, desfacere;
 numărul angajaţilor;
 dotarea tehnică;
 anexarea copiei contractelor încheiate ş.a.
2. Documentele facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:
a) Certificat pentru confirmarea bonităţii Participantului – original – eliberat de Inspectoratul Fiscal, care
reflectă următoarea informaţie:
 Participantul nu se află în proces de lichidare sau faliment;
 patrimoniul participantului nu este sechestrat;
 activitatea Participantului nu este suspendată.
b) Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii Participantului –
eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe
parcursul ultimilor 5 ani;
c) Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor administrative şi disciplinare faţă de funcţionarii
Participantului – original – eliberat de Participant, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor
administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 5 ani;
d) Certificat care confirmă modalitatea şi criteriile de calculare a preţului – original – eliberat de Participant;
e) Certificat de conformitate;
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f) Copia standardelor de referinţă a mărfurilor şi serviciilor propuse, confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.
g) Recomandaţii – original.
2.10. Preţurile la serviciile propuse:
1. Participantul la licitaţie este obligat să indice în documentele prezentate preţul pentru unitatea de măsură şi costul
total al contractului ce va fi încheiat.
2. Preţurile la servicii - la condiţiile solicitate (depozit beneficiar). Participantul poate determina preţul în funcţie de
tipul de transport folosit. Participantul este în drept să obţină servicii de asigurare de la orice sursă con venabilă din orice
ţară producătoare.
3. Preţurile indicate de Furnizor (Participant la licitaţie) trebuie să fie fixe din momentul deschiderii licitaţiei pe
întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu preţ nefixat se consideră nulă şi se respinge. Oferta
care conţine mai multe variante , în cadrul întregii liste (p.1.2.), se consideră ofertă cu preţ nefixat şi se respinge .
2.11. Valuta licitaţiei:
Preţurile pentru serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti
2.12. Documentele ce confirmă calitatea mărfii:
1. Participantul la licitaţie este obligat să prezinte ca parte componentă a ofertei, în condiţiile p.2.9, documentele
ce confirmă calitatea, standardele şi parametrii tehnici ai mărfii, după cum este specificat în p.1.2 “L ista serviciilor
solicitate”.
2.13. Perioada de valabilitate a ofertei:
1.Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile, începând cu data deschiderii licitaţiei de către grupul de lucru al
Biroului Naţional de Statistică. Acest termen este obligatoriu pentru părţile contractante şi nu poate fi redus.
2. În condiţii excepţionale, grupul de lucru al Biroului Naţional de Statistică poate solicita Participantului să
prelungească perioada de valabilitate a ofertei. Atât solicitarea cât şi răspunsul trebuie să f ie întocmite şi comunicate în
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scris (prin scrisoare, fax, telegramă). Participantul care a acceptat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei nu este
în drept să modifice oferta.
2.14. Întocmirea şi semnarea ofertei:
1. Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe
plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi grupul de lucru al Biroului Naţional de
Statistică se va conduce de original.
2. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Participant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie
confirmat prin procura anexată la ofertă. Toate paginile ofertei vor fi semnate şi ştampilate de către Participant.
3. Toate corectările în oferte se confirmă prin semnătura şi ştampila Participantului.
2.15. Prezentarea ofertelor:
1. Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care
împreună se sigilează într-un plic suplimentar.
2. Plicul trebuie să fie adresat Biroului Naţional de Statistică în conformitate cu adresa indicată în fişa
informaţională. Ele vor conţine inscripţia:
Operatorul economic "___________________________"
Biroul Naţional de Statistică
“Participarea la licitaţia nr. / pentru prestarea serviciilor de redactare literară, redactare tehnică, corectură,
machetare şi tipărire a ediţiilor statistice, precum şi tipărire formularelor statistice”
Nu se deschide până la orele 1000 (ora locală)
.2010.
3. Plicurile vor conţine numele şi adresa Participantului. Dacă plicul extern nu este sigilat şi marcat, grupul de lucru
al Biroului Naţional de Statistică nu va fi responsabilă pentru deschiderea lui înainte de termen.
4. Oferta (plicuri) va fi expediată prin poştă sau prin intermediul curierului.
2.16. Termenul limită de depunere a ofertelor
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1. Oferta trebuie să fie recepţionată de Biroul Naţional de Statistică pe adresa indicată în Fişa informaţională nu mai
târziu de data indicată în aceasta.
Grupul de lucru al Biroului Naţional de Statistică poate din propria iniţiativă prelungi termenul de depunere a
ofertelor, înainte de expirarea acestuia. În acest caz drepturile şi obligaţiile Cumpărătorului şi Participantului se
prelungesc corespunzător.
2.17. Ofertele prezentate cu întârziere
Orice ofertă primită de grupul de lucru al Biroului Naţional de Statistică după termenul limită de depunere va fi
respinsă şi remisă Participantului, fără a fi deschisă.
2.18. Modificarea ofertelor şi retragerea lor
1. Participantul poate modifica oferta după depunerea ei, dar înainte de expirarea termenului limită de depunere a
ofertelor, dacă prezintă pe numele Biroului Naţional de Statistică o notă în scris cu privire la aceste modificări (sau, după
caz, despre retragerea ofertei).
2. Informaţia prezentată de către Participant despre modificarea ofertei sau despre retragerea ei trebuie să fie
pregătită, sigilată, marcată şi expediată în termenul respectiv. Înştiinţarea despre retragerea ofertei poate fi expediată prin
fax sau telegramă, însoţită de copia confirmării retragerii ofertei, expediată prin poştă nu mai târziu de termenul limită
de prezentare a ofertelor.
2.19. Deschiderea licitaţiei
1. Ofertele se deschid în locul şi la timpul specificat în Fişa informaţională, în prezenţa Participanţilor sau a
reprezentanţilor lor.
2. Participanţii, prezenţi la licitaţie sunt obligaţi, să-şi confirme prezenţa prin depunerea semnăturii în Registrul
respectiv.
3. Denumirea şi datele pentru relaţii ale fiecărui Participant, a cărui ofertă se deschide, şi costul of ertei se vor
comunica celor prezenţi, precum şi celor care au absentat la deschidere, la demersul lor, şi se vor înregistra imediat în
procesul-verbal de deschidere a licitaţiei.
2.20. Condiţiile garanţiei pentru ofertă
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1. Ca parte componentă a ofertei, Participantul la licitaţie este obligat să prezinte garanţia pentru ofertă în una din
următoarele forme:
- garanţia bancară, prezentată de o bancă autohtonă sau străină (dacă aceasta nu vine în contradicţie cu legislaţia în
vigoare), bancă care nu are documente de remediere. Modelul garanţiei bancare pentru ofertă este inclus în documentele
de licitaţie (p.4.2.)
- transferul în bani - se efectuează prin dispoziţie trezorială:
Biroul Naţional de Statistică
c/f 1006601000200
Ministerul Finanţelor
Trezorăria de stat
TREZMD2X
Cont trezorial: 440115101014301 , cont bancar: 3359502
Chişinău, str. Grenoble, 106
(relaţii la telefon 40-31-25, 73-15-61)

2.

Cuantumul garanţiei pentru ofertă a Participantului la licitaţie constituie 1% din valoarea ofertei prezenta te. În
garanţia pentru ofertă indiferent de forma ei, în mod obligatoriu se indică data şi numărul licitaţiei.

3. Biroul Naţional de Statistică are dreptul să reţină suma garanţiei pentru ofertă în cazul când Participantul:
a)
îşi retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
b)
devenind câştigător, nu semnează contractul de achiziţie;
c)
nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în
timpul examinării ei;
d)
nu depune asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau nu execută vreo condiţie,
specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie.
4.
Biroul Naţional de Statistică nu are dreptul să pretindă plata garanţiei pentru ofertă şi va restitui imediat
documentul de garanţie pentru ofertă după producerea oricărui eveniment din cele indicate mai jos:
a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;
b) încheierea unui contract de achiziţie şi depunerea asigurării de executare a contractului;
c) suspendarea de către Biroul Naţional de Statistică a procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de
achiziţie;
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d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, dacă documentele de licitaţie nu
prevăd inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.
2.21. Evaluarea şi compararea ofertelor:
1. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se va efectua de către grupul de lucru al Biroului Naţional de
Statistică. Grupul de lucru are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor, dacă ea conţine unele abateri neînsemnate
de la prevederile documentelor de licitaţie, erori sau omiteri ce pot fi corectate fără a se afecta esenţa ei. Orice deviere de
acest fel se va exprima, în măsura posibilităţilor, cantitativ şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea
ofertelor.
2. Grupul de lucru nu acceptă oferta dacă:
a) lipseşte garanţia pentru ofertă;
b) Participantul nu corespunde cerinţelor de calificare;
c) Participantul nu acceptă corectarea unor erori aritmetice;
d) oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentele de licitaţie;
e) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie.
3. Petru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, grupul de lucru poate solicita ofertantului explicaţii
asupra ofertei. Nu se admit modificări, inclusiv modificarea preţului, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe
cărora iniţial nu le corespundea. Grupul de lucru va corecta doar erorile aritmetice, depistate în ofertă în timpul examinării
ei, înştiinţând fără întârziere Participantul.
4. Dacă nu va exista o concurenţă efectivă ori dacă ofertele nu vor corespunde cerinţelor stabilite în documentele de
licitaţie, grupul de lucru are dreptul să respingă toate ofertele. Înştiinţarea privind respingerea ofer telor se va expedia
imediat tuturor ofertanţilor.
5.Evaluarea şi compararea ofertelor primite, pentru a determina oferta câştigătoare, se efectuează pe loturi la cel
mai mic preţ fără TVA.
2.22. Stabilirea contactului cu Cumpărătorul:
1. Între grupul de lucru al Biroului Naţional de Statistică, pe de o parte, şi Participantul la licitaţie pe de altă parte,
nu vor avea loc nici un fel de negocieri privind oferta acestuia.
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2. Orice tentativă a Participantului la licitaţie de a influenţa asupra hotărârii Biroului Naţional de Statistică se
poate solda cu neîncheierea contractului.
III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
3.1. Aprecierea definitivă
1. În baza condiţiilor şi criteriilor specificate în documentele de licitaţie, grupul de lucru determină dacă
pretendentul Vânzător este sau nu capabil să execute contractul în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2. Determinarea calificării Vânzătorului constă în examinarea capacităţilor lui financiare, tehnice şi
organizatorice. Acest proces include şi studierea confirmării documentare a calificării Vânzătorului.
3. Dacă Vânzătorul selectat nu corespunde cerinţelor stipulate în documentele de licitaţie, oferta acestuia va fi respinsă.
3.2. Criterii de încheiere a contractului:
1. În termen de 5 zile de la data la care a aprobat oferta câştigătoare, grupul de lucru al Biroului Naţional de
Statistică va expedia Participantului o comunicare scrisă despre acceptarea ofertei.
2. Cumpărătorul va încheia contract cu Vânzătorul, a cărui ofertă a corespuns tuturor criteriilor speci ficate în
documentele de licitaţie.
3. Dacă cea mai optimă ofertă nu garantează furnizarea integrală a mărfii solicitate, Cumpărătorul poate încheia
contract cu un Vânzător, a cărui ofertă este desemnată ca fiind următoarea, şi care întruneşte toate condiţii le solicitate la
evaluare.
3.3. Semnarea contractului:
1. Concomitent cu înştiinţarea Vânzătorului care a obţinut dreptul de a încheia contractul, Cumpărătorul îi expediază
acestuia forma contractului, inclusă în setul de documente pentru licitaţie.
2. În termen de 5 zile de la comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei, Vânzătorul - câştigător al licitaţiei şi
Cumpărătorul sunt obligaţi să semneze contractul de achiziţie. Contractul să consideră încheiat la data semnării de
către părţi.
3. Contractul de achiziţie în termen de 5 zile de la încheiere se prezintă spre înregistrare la Agenţia Achiziţii Publice .
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3.4. Garanţia executării contractului:
1. La momentul semnării, Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului garanţia îndeplinirii contractului,
cuantumul căreia va fi de 5 la sută din valoarea de deviz a contractului. Garanţia pentru executarea contractului
poate fi prezentată în una din următoarele forme:
- garanţie bancară, se prezintă de la o bancă autohtonă sau străină (dacă aceasta nu contravine legislaţi ei în vigoare)
care nu are documente de remediere, forma –
model a garanţiei bancare pentru executarea contractului este inclusă în documentele de tender (p.4.3)
- transferul în bani (cont trezorial: 440115101014301, cont bancar 3359502 ).
1. Nerespectarea condiţiei depunerii garanţiei pentru executarea contactului duce la nesemnarea contractului de
către Cumpărător.
2. În acest caz grupul de lucru este în drept să selecteze o altă ofertă câştigătoare din ofertele rămase în vigoare şi
să încheie un alt contract. În caz contrar licitaţia poate fi anulată.
3.5. Plata pentru marfa livrată:
1. Plata pentru marfa livrată se va efectua în lei moldoveneşti în timp de 10 zile după livrare.
3.6. Executarea contractului
1. Se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat şi introducerea unor elemente noi dacă
asemenea acţiuni sunt de natura să schimbe condiţiile ofertei, care au constituit temei pentru selectarea ei, şi să majoreze
valoarea acesteia.
2. Vânzătorul trebuie să ia măsuri pentru executarea necondiţionată a clauzelor contractului încheiat, respectând
cerinţele de calitate şi preţul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale
implică răspunderea Vânzătorului conform contractului şi legislaţiei în vigoare.
Contractele vor fi încheiate cu operatorul economic determinat învingător de către Biroul Naţional de
Statistică.
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IV. DOCUMENTELE - MODEL
4.1. Oferta
Oraşul_____________
Data ____________
Denumirea participantului____________________________________
Adresa participantului_______________________________________
Nr. licitaţiei ____________________
Valuta___________________________
Conform anexelor.

Data
L.Ş.

Funcţia _________________
Semnătura _______________

4.2. Garanţia pentru ofertă (bancară)
(Model)
Stimaţi domni!
La cererea firmei…………………………………………………………, noi, …………………………………, cu adresa
juridică…………………………, ne angajăm să efectuăm irevocabil plata către Dumneavoastră pentru orice sumă până la suma
de…………………………………….., cuantumul căreia este de 1 la sută din valoarea de deviz a ofertei prezentate la licitaţie, în cazul
îndeplinirii de către firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, a unei sau a mai multor condiţii expuse mai jos:
a) şi-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
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b) devenind câştigătoare, nu semnează contractul de achiziţie;
c) n-a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
d) n-a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiţie, specificată în documentele de
tender înainte de semnarea contractului de achiziţie,
La solicitarea Dvs., neargumentată, dar cu precizarea prevederii legale nerespectate, ne angajăm să achităm suma în limitele ind icate
mai sus.
Garanţia este valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei la licitaţie şi expiră în mod automat dacă solicitarea Dvs. de efectuare a
plaţii nu ne parvine în această perioadă.
Garanţia a fost eliberată la data de……………………..
Cu respect,
……………………………….
(semnătura, ştampila băncii)
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4.3 Garanţia pentru îndeplinirea contractului
(Model)
Stimaţi Domni
Pe data de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a fost încheiat contractul nr. ___ pentru achiziţionarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ între
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ şi firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Conform prevederilor legale, noi,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ cu adresa juridică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ne angajăm
să efectuăm plata către Dumneavoastră pentru orice sumă până la suma de ……………………………, cuantumul căreia este de 5% din
valoarea de deviz a contractului, dacă firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nu-şi îndeplineşte angajamentele asumate prin contractul susmenţionat.
La solicitarea Dvs., neargumentată, dar cu precizarea prevederii legale nerespectate, ne angajăm să achităm suma în limitele indicate
mai sus.
Garanţia este valabilă până la data de ………………………… şi expiră în mod automat în cazul în care solicitarea de efectuare a p lăţii nu
ne parvine până la această dată inclusiv.
Garanţia este eliberată la data de ………………………….

Cu respect,
………………………………
(semnătura, ştampila băncii)
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4.4. Date despre Participant
1. Denumirea Firmei
2. Adresa Firmei
3. Oficiul de înregistrare (Dacă diferă de adresa Firmei)
3. Anul întemeierii
4. Denumirile precedente ale Firmei
5. Telefon de contact
7. Fax
8. E-mail
9. Tipul Firmei _________________
privat, public, etc.
10. Fondatorul Firmei şi ultimul Patron
11. Firme subsidiare
12. Numărul angajaţilor
13. Numărul şi amplasarea depozitelor
14. Baza tehnico-materială
15. Circuitul anual de export
16. Circuitul anual pentru piaţa internă
17. Volumul de producţie (activitate)
18. Denumirea Băncii la care Firma are deschis cont bancar
19. Adresa Băncii
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