
 

Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor editoriale și tipografice prin metoda cererii ofertelor de 
prețuri 

Denumirea organizației contractante: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. 
Sediul organizației contractante: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica 
Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md. 
Persoana de contact: Babici Stela, Manager de proiect CRT DACIA, tel: (+373) 6833824, e-mail: 
stela.babici@gmail.com. 
Obiectul achiziției: Servicii editoriale și tipografice a Raportului „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca” 
Numărul concursului: CRTD21012 din 10.09.2021. 

Cerințele față de serviciile solicitate 

Denumirea serviciilor Descrierea serviciilor/ Specificații tehnice Tiraj 

Servicii editoriale și 
tipografice 

Servicii editoriale și tipografice ce includ: redactarea, corectura, 
paginarea, elaborare copertă, stilistică, verificarea ortografică a 
Raportului „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”. 

Specificații tehnice: 
Format: 165x240 mm după tăiere; 
Volum: maxim 50 pagini cu text 1+1;  
Densitate hârtie interior: silk 115 gr.;  
Coperă:  4+0, silk 300 gr.; 
Metoda de legare: capsare; 
Tipar color; 
Text: limba română. 

100 unități 

 

Prețul se prezintă fără TVA și include costurile pentru servicii editoriale și tipografice, cât și livrarea a 100 unități la adresa: 

mun. Soroca, str. Mihai Sadoveanu nr.21. 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 19 septembrie 2021, ora 23:59. 

Data desfășurării concursului: 20 septembrie 2021 

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

1. valoarea ofertei ca cost; 
2. caracteristicele tehnice a bunurilor pentru fiecare poziție. 

În baza ofertelor prezentate de furnizori, și ca urmare a analizei conform criteriilor de evaluare expuse mai sus, vor fi 
selectate cele mai convenabile și compatibile oferte. 

Termenul și condițiile de achiziționare: bunurile urmează a fi livrate nu mai târziu de 30 de zile de la data semnării 

contractului de prestări servicii. 

Valuta și modul de achitare: Lei moldovenești, transfer bancar. 

Specificații cu referire tva: toate bunurile vor fi achiziționate la cota TVA 0, furnizorii vor primi certificate speciale din 

partea A.O. CRT DACIA cu privire la această scutire. 

Condiții de participare la concurs: 

 Furnizorii/agenții economici pot prezenta oferta comercială (Anexa ”Condiții și formatul ofertei”), unde va fi inclus 
prețul serviciilor solicitat per unitate conform specificațiilor tehnice. 
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 Prețul se prezintă fără TVA și include costurile de livrare a bunurilor la sediul A.O. CRT DACIA, situat pe adresa: mun. 

Soroca, str. M. Sadoveanu nr.21 
 Oferta trebuie să includă termenul de valabilitate al ofertei, perioada de disponibilă pentru prestarea serviciilor, 

termenii de prestare și de livrare. Ofertantul trebuie să prezinte o copie de pe extrasul de la Agenția de Servicii Publice; 

Modalitățile de participare la concurs: oferta comercială se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, 
semnăturii olografe sau electronice a persoanei responsabile, inițialele și datele de contact a furnizorului, la adresa 
electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD21012”. Oferta comercială 
se prezintă după modelul de la Anexa ”Condiții și formatul ofertei comerciale”. 

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română. 

CONTEXT 

Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale A.O. CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” este 
implementat de A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului 
PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme 
Penale, cu suportul financiar al Suediei. 

Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale A.O. CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” are 
drept scop sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din raionul 
Soroca, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate; consolidarea capacităților CRT DACIA, astfel încât 
aceasta să fie capabilă să revendice respectarea drepturilor tinerilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii 
din domeniul justiției. 
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Anexa ”Condiții și formatul ofertei comerciale” 

OFERTA COMERCIALĂ (model) 

Beneficiar: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, MD-3006, mun. Soroca, tel: 

+373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com. 

Oferta comercială este prezentată în cadrul concursului: CRTD21012. 

________________________________________________________________________________________________ 

Oferta comercială este prezentată de către (denumirea completă a agentului economic):  

Adresa juridică oficială: Administrator: 

Date bancare: 

LISTA ȘI PREȚUL SERVICIILOR 

# 
Denumirea serviciilor 

prezentat de ofertant 

Specificații tehnice Unitatea 
de 

măsură 

Nr. de 
unități 

Cost unitate, 
fără tva, Lei 

Total fără TVA, 
Lei 

1. 
Servicii editoriale și 
tipografice 

 bucăți 100   

Termenul de valabilitate al ofertei:  

Perioada disponibilă pentru prestarea serviciilor: 

Termenii de prestare: 

Termeni de livrare: 

Administrator:________________________________ 

(semnătura) 

(L.Ș) 

DATA: 
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