
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/02833 03.07.2018din

Denumirea autorităţii contractante: DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Piese de schimb pentru tehnica auto şi blindată în repetareObiectul achiziției:
34300000-0Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  52  din  03.07.2018.
În scopul achiziţionării "Piese de schimb pentru tehnica auto şi blindată în repetare"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1  Lotul nr. 1
12.00Bucată1.1 Anvelope 255/100 R16 M+S, în set pneu cu cameră

preferabil
34300000-0

2  Lotul nr. 2
26.00Bucată2.1 Baterii de acumulatoare 24V 12ST-85A Garaníe de exploatare minim 12

luni
34300000-0

3  Lotul nr. 3
10.00Bucată3.1 Baterii de acumulatoare 12V 6ST-45A Pentru ATV. Dimensiune

estimativă - 20*19*13 cm
Garaníe de exploatare minim 12
luni

34300000-0

4  Lotul nr. 4
4.00Bucată4.1 Pompa de tensiune înaltă 2 KRAZ-255, -260 pentru motor

ЯМЗ-238
34300000-0

5  Lotul nr. 5
240.00Bucată5.1 Racor din cauciuc rezistent la apă şi presiunea 3 atm.

din 2 starturi(Ø50mm; l=0.3 m)
34300000-0

6  Lotul nr. 6
360.00Bucată6.1 Racord din cauciuc < 90 grade rezistent la apă şi presiunea 3 atm.

din 2 starturi(Ø50mm; l=0.3 m)
34300000-0

7  Lotul nr. 7
12.00Bucată7.1 Radiator sistemului de răcire pentru

transportor amfibiu blindat TAB-71 M
34300000-0

8  Lotul nr. 8
156.00Bucată8.1 Dop gură de umplere a radiatorului pentru

transportor amfibiu blindat TAB-71 M
34300000-0

9  Lotul nr. 9
34.00Bucată9.1 Rezervor de expansiune a sistemului de răcire 5301-131101034300000-0

10  Lotul nr. 10
34.00Bucată10.1 Dop gură de umplere a rezervorului de

expansiune
150Ю-130401034300000-0

11  Lotul nr. 11
12.00Bucată11.1 Set reparaţie pompă de apă motor SAVIEM-

797
34300000-0

12  Lotul nr. 12
156.00Bucată12.1 Curele motor SAVIEM-797 - 1300 1300 x 1134300000-0

13  Lotul nr. 13
156.00Bucată13.1 Curele motor SAVIEM-797 - 1000 1000 x 1134300000-0

14  Lotul nr. 14
22.00Bucată14.1 Schimbător de căldură ulei-lichid de răcire

motor SAVIEM-797
34300000-0

15  Lotul nr. 15
20.00Bucată15.1 Pompă de înaltă presiune motor SAVIEM-79734300000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

16  Lotul nr. 16
120.00Bucată16.1 Injectoare pentru motor SAVIEM-79734300000-0

17  Lotul nr. 17
240.00Bucată17.1 Duze pentru injectoare motor SAVIEM-79734300000-0

18  Lotul nr. 18
78.00Bucată18.1 Pompă de combustibil tensiune joasă motor

SAVIEM-797
34300000-0

19  Lotul nr. 19
78.00Bucată19.1 Set furtun cauciuc de joasă presiune a

injectoarelor motor SAVIEM-797
34300000-0

20  Lotul nr. 20
78.00Bucată20.1 Furtun cu 2 conectoare a sistemului de

alimentare cu combustibil motor SAVIEM-
797

(conectare filtru cu pompă de
presiune înaltă)

34300000-0

21  Lotul nr. 21
78.00Bucată21.1 Furtun cu un conector a sistemului de

alimentare cu combustibil motor SAVIEM-
797

(conectare filtru cu pompă de
presiune joasă)

34300000-0

22  Lotul nr. 22
78.00Bucată22.1 Elementul filtrului brut de combustibil motor

SAVIEM-797
34300000-0

23  Lotul nr. 23
78.00Bucată23.1 Elementul filtrului fin de combustibil motor

SAVIEM-797
34300000-0

24  Lotul nr. 24
40.00Metru24.1 Furtun gofrat cu spirală de oţel (Ø50 mm)34300000-0

25  Lotul nr. 25
66.00Bucată25.1 Cilindru pneumatic de oprire a motorului

SAVIEM-797
34300000-0

26  Lotul nr. 26
32.00Bucată26.1 Supapă electrică de oprire a motorului

SAVIEM-797
34300000-0

27  Lotul nr. 27
38.00Bucată27.1 Demaror 24V pentru motor SAVIEM-79734300000-0

28  Lotul nr. 28
4.00Bucată28.1 Generator 28V, 126A pentru motor SAVIEM-

797
G-290B-034300000-0

29  Lotul nr. 29
37.00Bucată29.1 Cilindru principal de frînă pentru transportor

amfibiu blindat TAB-71 M
34300000-0

30  Lotul nr. 30
296.00Bucată30.1 Cilindru de lucru frînă pentru transportor

amfibiu blindat TAB-71 M
34300000-0

31  Lotul nr. 31
296.00Bucată31.1 Furtun de frînă pentru transportor amfibiu

blindat TAB-71 M
(conectare cutie blindată-butuc)34300000-0

32  Lotul nr. 32
68.00Bucată32.1 Cilindru principal a ambreiajului pentru

transportor amfibiu blindat TAB-71 M
34300000-0

33  Lotul nr. 33
78.00Bucată33.1 Cilindru de lucru a ambreiajului pentru

transportor amfibiu blindat TAB-71 M
34300000-0

34  Lotul nr. 34
78.00Bucată34.1 Furtun cilindrului de lucru (receptiv) a

ambreiajului pentru transportor amfibiu blindat
TAB-71 M

34300000-0

35  Lotul nr. 35
12.00Bucată35.1 Crabotul balador (cutie de viteză) pentru

transportor amfibiu blindat TAB-71 M
34300000-0

36  Lotul nr. 36
12.00Bucată36.1 Pinion viteza 2 arbore secundar (cutie de

viteză) pentru transportor amfibiu blindat
TAB-71 M

34300000-0

37  Lotul nr. 37
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CantitateaUnitatea de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

12.00Bucată37.1 Pinion viteza 2 tren fix (cutie de viteză) pentru
transportor amfibiu blindat TAB-71 M

34300000-0

38  Lotul nr. 38
12.00Bucată38.1 Pinion mers înapoi (cutie de viteză) pentru

transportor amfibiu blindat TAB-71 M
34300000-0

39  Lotul nr. 39
78.00Bucată39.1 Set garnituri motor SAVIEM-797-0534300000-0

40  Lotul nr. 40
10.00Set40.1 Set nr.1repraţie motor SAVIEM-797-0534300000-0

41  Lotul nr. 41
20.00Set41.1 Set cuzineţi palier motor SAVIEM-79734300000-0

42  Lotul nr. 42
20.00Set42.1 Set cuzineţi bielă motor SAVIEM-79734300000-0

43  Lotul nr. 43
78.00Bucată43.1 Filtru ulei motor SAVIEM-79734300000-0

44  Lotul nr. 44
2.00Bucată44.1 Carcasa termostatului pentru ZIL-13134300000-0

45  Lotul nr. 45
29.00Bucată45.1 Filtru fin de combustibil pentru ZIL-13134300000-0

46  Lotul nr. 46
21.00Bucată46.1 Filtru brut de combustibil pentru ZIL-13134300000-0

47  Lotul nr. 47
13.00Set47.1 Set reparaţie carburator pentru ZIL-13134300000-0

48  Lotul nr. 48
5.00Bucată48.1 Comutator pentru ZIL-13134300000-0

49  Lotul nr. 49
2.00Bucată49.1 Bobină de inducţie pentru ZIL-13134300000-0

50  Lotul nr. 50
4.00Bucată50.1 Releu de pornire pentru ZIL-13134300000-0

51  Lotul nr. 51
2.00Bucată51.1 Releu redresor pentru ZIL-13134300000-0

52  Lotul nr. 52
1.00Bucată52.1 Comutator de avarie pentru ZIL-13134300000-0

53  Lotul nr. 53
1.00Bucată53.1 Întrerupător de lumină de poziţie pentru ZIL-

131
34300000-0

54  Lotul nr. 54
5.00Bucată54.1 Bloc de rezistenţă pentru ZIL-13134300000-0

55  Lotul nr. 55
5.00Bucată55.1 Conductă cu furtun combinat aer URAL34300000-0

56  Lotul nr. 56
4.00Bucată56.1 Conductă cu furtun combinat aer KAMAZ34300000-0

57  Lotul nr. 57
8.00Bucată57.1 Conductă cu furtun combinat reful combustibil

PITI şi filtru fin URAL
34300000-0

58  Lotul nr. 58
4.00Bucată58.1 Conductă cu furtun combinat reful combustibil

PITI şi filtru fin KAMAZ
34300000-0

59  Lotul nr. 59
3.00Set59.1 Set nr.1 de reparaţie a pompei de apă pentru

URAL şi KAMAZ
34300000-0

60  Lotul nr. 60
9.00Set60.1 Set nr.1 de reparaţie a sistemului de răcire

pentru URAL şi KAMAZ
34300000-0

61  Lotul nr. 61
8.00Bucată61.1 Racord sistem de răcire radiator URAL de sus34300000-0

62  Lotul nr. 62
8.00Bucată62.1 Racord sistem de răcire radiator URAL de jos34300000-0

63  Lotul nr. 63
4.00Bucată63.1 Dop gură de umplere radiator URAL34300000-0

64  Lotul nr. 64
8.00Bucată64.1 Pompă comanda frînei cu cameră de aer pentru

URAL şi KAMAZ
34300000-0

65  Lotul nr. 65
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CantitateaUnitatea de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

16.00Bucată65.1 Furtun frînă punte spate pentru URAL şi
KAMAZ

34300000-0

66  Lotul nr. 66
16.00Bucată66.1 Furtun frînă punte faţă pentru URAL şi

KAMAZ
34300000-0

67  Lotul nr. 67
48.00Bucată67.1 Furtun sistem umflare a roţilor pentru URAL

şi KAMAZ
34300000-0

68  Lotul nr. 68
48.00Bucată68.1 Furtun sistem umflare a roţilor butuc pentru

URAL şi KAMAZ
34300000-0

69  Lotul nr. 69
4.00Bucată69.1 Indicator tensiune pentru URAL şi KAMAZ34300000-0

70  Lotul nr. 70
1.00Bucată70.1 Radiator ulei URAL34300000-0

71  Lotul nr. 71
6.00Bucată71.1 Manometru presiune aer general pentru URAL

şi KAMAZ
34300000-0

72  Lotul nr. 72
4.00Bucată72.1 Manometru presiune aer roţi pentru URAL şi

KAMAZ
34300000-0

73  Lotul nr. 73
4.00Bucată73.1 Mîner de deschidere a uşilor din cabină URAL34300000-0

74  Lotul nr. 74
4.00Bucată74.1 Mîner de antrenare a mecanismului de ridicare

a geamului uşii URAL
34300000-0

75  Lotul nr. 75
8.00Bucată75.1 Cameră de aer frînă spate combinat KAMAZ34300000-0

76  Lotul nr. 76
9.00Bucată76.1 Rezervor de expansiune pentru GAZ-6634300000-0

77  Lotul nr. 77
1.00Bucată77.1 Sobă salon pentru GAZ-6634300000-0

78  Lotul nr. 78
3.00Set78.1 Panou de comandă pentru GAZ-6634300000-0

79  Lotul nr. 79
4.00Bucată79.1 Cilindru principal frînă-ambreaj pentru GAZ-

66
34300000-0

80  Lotul nr. 80
30.00Bucată80.1 Furtun pentru aer sistem frînare remorci GKB-

817 pentru ZIL-130
34300000-0

81  Lotul nr. 81
15.00Bucată81.1 Furtun cu cap conector sistem frînare GKB-

817 pentru ZIL-130
34300000-0

82  Lotul nr. 82
15.00Bucată82.1 Cablu spirală echipament  electric şi

semnalizare pentru ZIL-130
34300000-0

83  Lotul nr. 83
450.00Kilogram83.1 Aliaj de lipit34300000-0

84  Lotul nr. 84
11.00Litru84.1 Acid clorhidric34300000-0

85  Lotul nr. 85
160.00Litru85.1 Propan34300000-0

86  Lotul nr. 86
560.00Metru cub86.1 O234300000-0

87  Lotul nr. 87
55.00Kilogram87.1 Vopsea neagră34300000-0

88  Lotul nr. 88
60.00Kilogram88.1 Vopsea haki34300000-0

89  Lotul nr. 89
12.00Kilogram89.1 Baghete electrod pentru argon34300000-0

90  Lotul nr. 90
40.00Metru cub90.1 Gaz argon34300000-0

91  Lotul nr. 91
234.00Bucată91.1 Scîndură din frasin pentru podea benă (3650x130x40)34300000-0
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măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

92  Lotul nr. 92
216.00Bucată92.1 Scîndură din frasin pentru oblon lateral benă (3650x110x30)34300000-0

93  Lotul nr. 93
198.00Bucată93.1 Scîndură din frasin pentru obloane faţă/spate

benă
(2500x110x30)34300000-0

94  Lotul nr. 94
20.00Metru pătrat94.1 Foaie din metal 1,2mm grosime34300000-0

95  Lotul nr. 95
240.00Kilogram95.1 CO234300000-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Pînă la 12 octombrie
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.4)

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

Certificat de conformitate/ISO/CE de la producător -
copie - confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului pentru loturile 1-3

Da

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.5)

Da

9 Oferta Formularul ofertei (F 3.1) - Original - confirmat prin
semnătura şi ştampila umedă a participantului

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3) - original confirmat prin
semnătura şi ştampila umedă a ofertantului.

Da

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

15 Specificaţii tehnice (F 4.1) original confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului Poziţiile bunurilor oferite vor fi indicate
sub numărul poziţiilor solicitate în FDA

Da

16 Specificaţii de preţ (F 4.2) original confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului. Poziţiile bunurilor oferite vor fi indicate
sub numărul poziţiilor solicitate în FDA.

Da

17 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberată de banca deţinătoare de cont,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
umede a ofertantului.

Da

18 Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional

copie sau original eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova).

Da

19 Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără
TVA (F 3.2)

original eliberat de bancă sau copia ordinului de plată
confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului la contul IBAN:
MD28TRPCAA518410A00572AA.

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Tel.: vitalie.rohac@army.md022-25-22-09 ,  Fax: 022 25 24 81 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ROHAC VITALIE, Şef secţie achiziţii tehnico-materiale

Setul de documente poate  fi  primit  la  adresa:  Republica  Moldova,  CHIŞINĂU  CENTRU,  mun.  Chişinău,  şos.  Hînceşti  84,
Departamentul  dotări  al  Ministerului  Apărării,  bir.  109,  eugenia.varvariuc@army.md.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 19.07.2018 10:00
Republica  Moldova,  CHIŞINĂU  CENTRU,  mun.  Chişinău,  şos.  Hînceşti  84,  Departamentul  dotări  al
Ministerului  Apărării,  bir.  104pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

19.07.2018 10:00la:
Republica  Moldova,  CHIŞINĂU  CENTRU,  mun.  Chişinău,  şos.  Hînceşti  84,  Departamentul  dotări  al
Ministerului  Apărării,  bir.  103pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: CEBOTARI OLEG


