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

nr. 18/03257 24.07.2018din

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

Echipament militarObiectul achiziției:
18000000-9Cod 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.:  58  din  24.07.2018.
În scopul achiziţionării "Echipament militar"
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 Tricou cu mîneci scurte din bumbac culoare
gri-deschis

450.00Bucată1.1 Tricou cu mîneci scurte din bumbac culoare
gri-deschis

Tricoul este constituit din partea din
faţă, spate şi mîneci scurte. Partea
din faţă şi spate sînt formate dintr-
un singur reper. Mînecile sînt scurte
pînă la linia cotului. Terminaţia
tricoului şi a mînecilor sînt
prelucrate cu cusătură închisă.
Compoziţia: Bumbac 100%,
Densitatea: 150 ±5 gr/m². Betelia
răscroiturii gîtului tricotată. La
livrare furnizorul prezintă raportul
de încercări cu compoziţia şi
densitatea stofei de bază. Mărimile
tipodimensionale vor fi prezentate
furnizorului după semnarea
contractului. Ofertanţii pentru
prezenta poziţie vor prezenta
mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a
ofertelor. Termen de livrare pînă la
01.12.2018.

18331000-8

2 Mănuşi cusute din tricot de bumbac de
culoare albă

1200.00Pereche2.1 Mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoare
albă

Mănuşile să fie confecţionate prin
tricotare din bumbac culoare albă.
Lungimea mănuşilor trebuie să fie
nu mai puţin de 24 cm. pentru a
acoperi articulaţia mâinii. Mănuşile
sunt formate din bază cu patru
degete, degetul mare şi clini
suplimentari. Termenul de garanţie:
1 an. Ofertanţii pentru prezenta
poziţie vor prezenta mostrele în
decurs de 3 zile de la termenul
limită de deschidere a ofertelor.
Termen de livrare pînă la
01.12.2018.

18424000-7

3 Centură din piele naturală de culoare
neagră

1000.00Bucată3.1 Centură din piele naturală de culoare neagră Centura din piele naturală vopsită
în culoare neagră cu cataramă din
inox. Catarama cu două cuie şi

18000000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1000.00Bucată3.1 Centură din piele naturală de culoare neagră centura cu două rînduri de orificii.
Pe centură este prevăzut un ineluş.
Lăţimea 4,5 cm. Lungimea conform
mărimilor: L-82-92 cm; XL-88-98
cm; XXL-98-110 cm şi XXXL 108-
120 cm. Termenul de garanţie 3 ani.
Ofertanţii pentru prezenta poziţie
vor prezenta mostrele în decurs de 3
zile de la termenul limită de
deschidere a ofertelor. Termen de
livrare pînă la 01.12.2018.

18000000-9

4 Mănuşi tricotate din semilînă de culoare
albă

700.00Pereche4.1 Mănuşi tricotate din semilînă de culoare albă Mănuşile să fie confecţionate prin
tricotare din semilînă culoare albă.
Mănuşile sînt formate din bază cu
patru degete, degetul mare şi clini
suplimentari. Lungimea mănuşilor
trebuie să fie nu mai puţin de 24
cm. pentru a acoperi articulaţia
mâinii. Mănuşile sunt prevăzute în
2-ă straturi. Termenul de garanţie 1
an.Ofertanţii pentru prezenta poziţie
vor prezenta mostrele în decurs de 3
zile de la termenul limită de
deschidere a ofertelor. Termen de
livrare pînă la 01.12.2018.

18424000-7

5 Funie impletita din polipropilenă
10000.00Metru5.1 Funie impletita din polipropilenă Funia este confecţionată din

polipropilenă, diametrul 14-16 mm,
rezistentă la umezeală. Culoarea:
verde, negru, gri închis. Ofertanţii
pentru prezenta poziţie vor prezenta
mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a
ofertelor. Termen de livrare pînă la
01.12.2018.

39541100-7

6 Drapelul Republicii Moldova, cu
dimensiunile 1,95 m x 3,30 m

5.00Bucată6.1 Drapelul Republicii Moldova, cu dimensiunile
1,95 m x 3,30 m

Drapelul de Stat reprezintă o pînză
dreptunghiulară, cu proporţia dintre
înălţimea şi lungimea pînzei de 1:2,
tripartită vertical egal, începînd de
la lance în culorile albastru, galben
şi roşu, şi avînd în mijlocul
cîmpului galben imaginea Stemei
de Stat a Republicii Moldova, a
cărei lăţime constituie 1/5 din
lungimea drapelului.
     Blazonarea heraldică a
Drapelului de Stat este: tricolor
(1:2) vertical albastru-galben (de
aur)-roşu, purtînd în mijlocul
cîmpului galben imaginea Stemei
de Stat a Republicii Moldova
(1/5L).
     Versoul Drapelului de Stat este
în oglindă în raport cu faţa pînzei.
Dimensiunile: 1,95m x 3,30m.
Ofertanţii pentru prezenta poziţie
vor prezenta mostrele în decurs de 3
zile de la termenul limită de
deschidere a ofertelor. Termen de
livrare pînă la 01.12.2018.

35821000-5
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7 Drapelul Republicii Moldova, cu
dimensiunile 1,00 m x 2,00 m

20.00Bucată7.1 Drapelul Republicii Moldova, cu dimensiunile
1,00 m x 2,00 m

Drapelul de Stat reprezintă o pînză
dreptunghiulară, cu proporţia dintre
înălţimea şi lungimea pînzei de 1:2,
tripartită vertical egal, începînd de
la lance în culorile albastru, galben
şi roşu, şi avînd în mijlocul
cîmpului galben imaginea Stemei
de Stat a Republicii Moldova, a
cărei lăţime constituie 1/5 din
lungimea drapelului.
     Blazonarea heraldică a
Drapelului de Stat este: tricolor
(1:2) vertical albastru-galben (de
aur)-roşu, purtînd în mijlocul
cîmpului galben imaginea Stemei
de Stat a Republicii Moldova
(1/5L).
     Versoul Drapelului de Stat este
în oglindă în raport cu faţa pînzei.
Dimensiunile: 1,00 m x 2,00 m.
Ofertanţii pentru prezenta poziţie
vor prezenta mostrele în decurs de 3
zile de la termenul limită de
deschidere a ofertelor. Termen de

35821000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Pînă la 01 decembrie, anul 2018
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

Nu se cere Nu

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

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.5) - original confirmată prin

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

Legea nr. 131 din 03.07.2015 semnătura şi ştampila umedă a ofertantului.
9 Oferta Formularul ofertei F 3.1- original confirmată prin

semnătura şi ştampila umedă a ofertantului.
Da

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

Da

11 Raportul financiar Ultimul raport - copie confirmată prin semnătura şi
ştampila ofertantului.

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

15 Specificaţii tehnice (F 4.1) original confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului.

Da

16 Specificaţii de preţ (F 4.2) original confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului.

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

copia certificatului 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.: dumitru.negoita@army.md25-23-00 25-20-71 25-
21-49 ,  Fax: 022 25 20 49 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: NEGOIŢĂ DUMITRU, Şef adjunct Direcţie achiziţii publice – şef Secţie achiziţii
echipament şi produse alimentare

Setul de documente poate fi primit la adresa: şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir.106.
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: 09.08.2018 10:00
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84,Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir.106pe 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

09.08.2018 10:00la:
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84,Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir.103pe adresa:

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

Garanție bancară
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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


