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Anexa nr. 1  

 
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

ÎNTREPRINDEREA  CONTRACTANTĂ  

Denumire:  B.C. Comertbank  S.A.   

Adresă: str. Independenței, 1/1 
Localitate: mun. Chişinău  Cod poştal: MD 2043 Ţara: Republica Moldova  
Persoana de contact: Marina Moraru 
email: mmoraru@comertbank.md 

Telefon: (022) 839-740 
Fax: (022) 839-840 

DATE GENERALE 

OBIECTUL ACHIZIȚIEI 
Embosser DataCard CE 840 
 

CRITERIUL DE ADJUDECARE 

Cele mai avantajoase condiții din punct 
de vedere tehnico-economic: cel mai mic 
preț, calitate, garanție, termen de livrare 
– max. 45 zile calendaristice. 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Caracteristicile tehnice solicitate sunt 
stipulate în Caietul de sarcini  

PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI 
Până la îndeplinirea obligaţiunilor (max. 1 
an). 

MONEDA Preţul va fi indicat în USD, cu TVA. 

CONDIȚII DE LIVRARE 
Clădirea Beneficiarului: str. 
Independenței, 1/1 

TERMENUL DE ACHITARE 
10 zile calendaristice din data înregistrării 
facturii fiscale în registrul Beneficiarului  

 
CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECȚIE 
 
Calificarea şi selecția ofertanţilor va fi efectuată ţinând cont de situaţia personală a 

ofertantului, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economico-financiară. 

Ofertantul obligatoriu va prezenta următoarele documente: 

 
1. Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii confirmat prin semnătura şi 

ştampila Ofertantului. 

2. Copia extrasului din Registru de Stat ce atesta numele agentului economic şi 

administratorii acestuia. 

3. Copia licenţelor, autorizaţiilor care atestă permisiunea activității. 

4. Copia ultimului raport statistic nr. 5-C confirmat prin semnătura şi ştampila 

Ofertantului. 
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5. Copia Certificatului ce atestă achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, cu termen valabil. 

6. Copia certificatului de înregistrare ca plătitor de TVA.  

7. Declaraţia privind eligibilitatea completată (conform  Anexei nr.4). 

 

În măsura în care se consideră necesar Beneficiarul are dreptul de a solicita alte documente 

decât cele precizate mai sus, în scopul obţinerii de informaţii edificatoare referitoare la 

capacitatea tehnică şi la capacitatea economico-financiară a ofertanţilor. 
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Anexa nr. 2  

 

CAIETUL DE SARCINI   

Descriere/model Nr. bucăți 

Embosser (echipament  personalizare carduri, producător  Datacard Group) 
Model: DataCard CE 840 (funcţionalitate EMV) 

Opţiuni: tambur pentru 112 simboluri;  opţiune culoare;  

încărcare automată de carduri; opţiune codare bandă 

magnetică (ISO 300OE/4000OE); platforma de contact 

pentru codare carduri (SSL, 3DES, AES-128);  opţiune  faţă-

verso imprimare indent.    

1 
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CERINŢELE FAŢĂ DE OFERTĂ 

PERIOADA DE VALABILITATE A 
OFERTEI 

90 de zile de la data deschiderii plicurilor  

 
OFERTA TEHNICĂ-ECONOMICĂ  

Se va completa FORMULARUL DE OFERTĂ  
TEHNICĂ-ECONOMICĂ, Anexat la Caietul de sarcini  
pentru bunurile care formează obiectul achiziției. 
Preţurile vor fi indicate în USD cu TVA. Preţurile 
indicate de Ofertant trebuie să fie fixe din momentul 
deschiderii plicurilor  pe întreaga perioadă de realizare 
a contractului. Oferta prezentată cu lipsa preţului nu va 
fi eligibilă. Oferta va fi semnată şi, după caz, ştampilată 
de ofertant.  

MODUL DE PREZENTARE A 
OFERTEI 
 

Ofertele se prezintă într-un exemplar, în plic 
netransparent sigilat conţinând propunerea tehnică-
economică  şi documentele obligatorii pentru calificare 
şi selecţie conform fişei de date a achiziţie. Pe plic se 
menţionează „ Pentru Comisia de tender a 
Comertbank S.A..”  fiind marcat cu numele şi adresa 
ofertantului. 
Oferta nu va conţine rânduri înserate, sublinieri, 
ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial. 

POSIBILITATEA RETRAGERII 
SAU MODIFICĂRII OFERTEI 

- Orice modificare a ofertei şi/ sau retragerea acesteia, 
se poate efectua de către Ofertant până la data limită 
de depunere a ofertelor. 
- Ofertele depuse după data şi ora limita, se returnează 
fără a fi deschise.  
- Ofertele retrase după data limită de depunere, atrag 
de la sine descalificarea acestora.  

OBSERVAŢII 
 

În cazul în care se constată că unul sau mai mulţi 
ofertanţi au omis să prezinte anumite documente prin 
care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia 
personală, capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale, situaţia economică şi financiară, precum 
şi capacitatea tehnică şi/sau profesională, comisia de 
tender va fi în drept să solicite completarea acestora, în 
limita de maximum 72 ore de la momentul solicitării. 
Comisia de evaluare are dreptul de a solicita 
completări/clarificări la ofertele depuse. 
Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care nu 
prezintă informaţia suplimentară solicitată în termenii 
stabiliţi.  
Comisia de tender poate descalifica Ofertantul în orice 
etapă a procedurii de achiziţie în cazul în care se va 
constata că datele de calificare prezentate sunt false, 
eronate sau incomplete, precum şi în alte cazuri 
prevăzute de regulamentele interne ale Beneficiarului 
sau actelor legislative sau normative incidente materiei 
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Anexa Nr. 3  

 

FORMULAR OFERTA TEHNICĂ-ECONOMICĂ 

1. Denumirea întreprinderii ________________________ 

2. IDNO _______________________________________________ 

3. Telefon / fax  pentru relaţii  _____________________ 

4. Email______________________________________________ 

5. Persoana de contact ______________________________ 

6. Preţul:  

Tipul, cantitatea şi preţul  

 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea mărfii Cantitatea 
Preţul pentru 

o unitate 
(inclusiv TVA) 

Suma totală pe 
poziție 

(inclusiv TVA) 

Termen 
de 

garanție 

Terme
n de 

livrare 

1 
Embosser DataCard CE 
840 

1     

7. Termenul de plată – 10 zile calendaristice de la data înregistrării facturii fiscale în 

registrul Beneficiarului  

8. _____________________ SRL/S.A., declară că, întocmind oferta tehnică-economică, 

a ţinut cont de toate condiţiile contractării prevăzute în Invitaţie şi se obligă ca, în caz 

de adjudecare, să semneze contractul de achiziționare a bunurilor, propus de 

Beneficiar, elaborat în concordanță cu legislația în vigoare.   

9. Anexă la ofertă economică: 

1. Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii confirmat prin semnătura şi ştampila 

Ofertantului 

2. Copia extrasului din Registru de Stat ce atesta numele agentului economic şi 

administratorii acestuia. 

3. Copia licenţelor, autorizaţiilor care permite executarea lucrărilor / indicate. 

4. Copia ultimului raport statistic nr. 5-C confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului 

5. Copia Certificatului ce atestă achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, cu termen valabil  

achiziţiilor. 
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6. Declaraţia privind eligibilitatea completata (conform  Anexei Nr.4  anexat la Oferta 

Economică).  

 

____________________________________.  

(denumire/nume ofertant )  

 

 (semnătura şi ştampila) 

Anexa Nr. 4  

  
FORMULARUL DECLARAȚIEI PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al 
...............................................................,declar pe propria răspundere, în calitate de ofertant 
la procedura de licitaţie pentru atribuirea contractului  sub sancţiunile aplicate în conformitate 
cu legislaţia penală/administrativă, respectiv că:  

a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un 
administrator al insolvabilităţii sau activităţile noaste comerciale nu sunt suspendate şi nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii;  

b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a);  

c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare  până la termenul limita de depunere 
al ofertei;  

d) în ultimii doi ani ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este de natură să producă 
grave prejudicii beneficiarilor acestuia;  

e) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unui abuz sau unei greşeli în materie profesională.  

2. Subsemnatul declar pe proprie răspundere ca în ultimii 5 ani, nu am fost condamnaţi prin 
hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei 
organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.  

3. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca Beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind 
eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.  

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, autoritate şi instituţie publică, 
societate comerciala, banca, alte persoane juridice publice şi private să furnizeze informaţii 
reprezentanţilor autorizaţi ai Beneficiarului, cu privire la orice aspect tehnic si financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 

5. Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale şi sau administrative.  
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Data :[             ]  
 
(numele şi prenume)____________________ 
în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
 
____________________________________ 
(denumire/nume ofertant )  
 
(semnătura şi ştampila) 


