CNPAC anunță concurs pentru selectarea unei companii specializate în produse de papetărie
Cadrul general
Asociația Obștească Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (AO CNPAC) este o
organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998).
Scopul concursului
Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta (pentru anul 2018) o companie
specializată în comercializarea produselor de papetărie care va fi partenerul AO CNPAC pe parcursul anului
2018 în aprovizionarea acesteia cu produse de papetărie la cerere.
Sarcina tehnică
Pentru facilitarea identificării preţurilor pentru produsele de papetărie de către AO CNPAC, compania
trebuie să completeze o tabelă elaborată cu enumerarea celor mai frecvent utilizate produse de papetărie de
către aceasta:
Denumire produs
Hârtie A4 (categorie medie si superioara – cu specificarea
obligatorie a categoriei), preţ per pachet 500 foi
Hârtie pentru notiţe (hârtie albă, mărime 9x9cm, 500 file/pachet
sau similar)
Hârtie pentru notiţe autoadezivă (mărime 7,5x7,5cm, 100 file)
Etichete autoadezive (format A4 cu diverse mărimi)
Hârtie pentru flipchart
Clei stick 10g/25 g
Plic A4/A5/euro format
Marker text
Plic A4
Pix (categorie preţ – simpla)
Scoabe 24/6
Capsator 24/6
Agrafe (pachet 100 buc.)
Clame diverse mărimi
Mapă din plastic cu elastic (pentru şedinţe)
Carnete pentru notiţe (format A5 – categorie preţ – simpla)
Biblioraft A4
Mapă din carton cu şină (categorie preţ - simplă)
Mapă din carton cu funie (categorie preţ - simplă)
Foarfecă

Criterii de selectare:

Preţ
fără TVA

cu TVA

Pentru o identificare mai simplă a companiei specializate în comercializarea produselor de papetărie, iar
ulterior contractarea acesteia pentru anul 2016 în calitate de furnizor de bază al AO CNPAC cu produse de
papetărie, se va atrage atenţie la următoarele lucruri:
- oferta de preţ la produsele menţionate în tabelul de mai sus. De indicat separat preţurile fără TVA si
cu TVA.
- condiţiile şi termenii de livrare;
- condiţiile de plată;
- avantaje în cazul semnării unui contract între AO CNPAC şi Companie;
Companiile interesate vor prezenta dosarul de aplicare care va conţine în mod obligatoriu
următoarele documente:
- profilul companiei şi lista de clienţi + descrierea condiţiilor de colaborare;
- oferta de preţ la produsele enumerate în tabelul elaborat de AO CNPAC (se anexează în formatul
iniţial);
- lista de preţuri generalizată a Companiei la produsele de papetărie comercializate
Cerinţe faţă de companii
- companii naţionale înregistrate oficial care posedă experienţă în domeniul comercializării produselor de
papetărie;
Termenul limită de depunere a ofertelor este: 15 ianuarie 2018, orele 18:00.
Oferta comercială cu menţiunea – Concurs companie specializată în produse de papetărie - se va
depune în plic sigelat la sediul AO CNPAC: str. Calea Ieșilor, nr.61/2, mun. Chişinău
Pentru întrebări: Alina Oprea, asistent administrativ, pe adresa e-mail: office@cnpac.org.md sau la
numărul de telefon: (022) 75-88-06.

