Anunț de intenție
cu privire la achiziții de servicii poligrafice
ANUNȚ DE INTENȚIE
Denumirea autorității contractante: Întreprinderea de Stat Editorial-Poligrafică Știința
Adresa: mun. Chișinău, str. Academiei, 3
Persoana de contact: Veaceslav Curcubăt Tel.: 022 739744; 022 739616
Fax: 022 739627
E-mail: prini_stiinta@yahoo.com
SERVICII
Nr. Expunerea
Cod CPV
Surse
Procedura de achiziție
Perioada
d/o obiectului de
financiare
aplicabilă
desfășurării
achiziție
procedurii de
achiziție
1.
Servicii
79810000-5
Surse proprii Cererea ofertelor de
martie 2021
poligrafice
prețuri

15 februarie 2021

Caiet de sarcini
la anunțul de intenție din 15 februarie 2021
cu privire la achiziții de servicii poligrafice

Titlul ediției
Format, dimensiuni după tăiere
Standart
Volum
Nr. culori text
Nr. culori copertă
Tiraj
Specificații minime de producție

Specificațiile tehnice
Росинка. Хрестоматия по литературному чтению. 3 класс
70x100/16, 170x240 mm
02 (broșat)
144 pagini
1+1
4+0+lac de protecție
4000 exemplare
Hârtie pentru text: offset 70 gr/m2, albeață nu mai mică de 82%.
Copertă: carton cretat pe o singură parte, densitate 240 gr/m2, albeață
nu mai mica de 80%.
Mod de legare: cusut cu ață.
Cerinţele de ambalare: colete a câte 20 ex. în fiecare, pe etichetă se va
indica numele autorului manualului, titlul, clasa și editura.

Furnizarea tirajului

Data limită de furnizare a tirajului: martie 2021.
Furnizorul va transporta tirajul solicitat la depozitul indicat de
beneficiar, în raza municipiului Chișinău.

Stocarea tirajelor

Livrarea mărfii se va efectua pe măsura solicitării de către beneficiar.
Tirajul nelivrat va fi stocat la depozitul furnizorului până la momentul
solicitării.

Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire aplicat pentru selectarea furnizorului:
Cel mai mic preț (lei MD).
Cerințe/Condiții suplimentare:
1. Respectarea standardelor de asigurare a calităţii, lipsa rebutului la
serviciile prestate: calitatea executării tiparului textului, a copertelor,
calitatea executării proceselor de finisare (tăiere, broșare/legare,
ambalare/împachetare).
2. Serviciile de postfabricare a tirajului: asistenţa tehnică, condiţiile
de depozitare/stocare și livrare, procesul şi termenul de livrare.

Valoarea serviciilor și
modalitatea de plată

Valoarea serviciilor poligrafice va fi calculată în baza prețurilor
obținute în rezultatul procedurii de achiziție publică COP. Beneficiarul
își rezervă dreptul de a negocia cu furnizorul - ofertantul câștigător prețurile definitive.
Facturile pentru serviciile prestate vor fi eliberate numai pentru
numărul de exemplare solicitat pentru livrare de către beneficiar.
Beneficiarul va efectua plata pe măsura livrării mărfii de către
furnizor, în decurs de 90 zile bancare din momentul livrării tirajului
solicitat.

Informații suplimentare

Tirajul final va fi concretizat la plasarea comenzii.

