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

nr. 18/00150 19.01.2018din

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

Echipament militar.Obiectul 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.:  6  din  19.01.2018.
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 Cearşaf de bumbac
4000.00Bucată1.1 Cearşaf de bumbac SM 235:2004 Cearşaful să fie

confecţionat din ţesătură de bumbac
100% de culoare albă cu
dimensiunile 120x214 cm
(marginile cearşafului să fie
prelucrate de uzina producătoare a
stofei ca marginea ruloului sau tivit
prin cusătură). Densitatea
superficială ≥140 gr/m². Ofertanţii
pentru prezenta poziţie vor prezenta
mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a
ofertelor. La livrare se va prezenta
raportul de încercări a stofei de
bază. Termen de livrare: 2000 buc.
până la 16.04.2018, 2000 buc. pînă
la 15.05.2018.

19231000-4

2 Faţă de pernă din bumbac
4000.00Bucată2.1 Faţă de pernă din bumbac SM 235:2004 Faţa de pernă să fie

confecţionată din ţesătură de
bumbac 100% de culoare albă cu
dimensiunile 60x50 cm. Densitatea
superficială ≥140 gr/m². Ofertanţii
pentru prezenta poziţie vor prezenta
mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a
ofertelor. La livrare se va prezenta
raportul de încercări a stofei de
bază. Termen de livrare: 2000 buc.
până la 16.04.2018, 2000 buc. pînă
la 15.05.2018.

19231000-4

3 Ştergar gofrat din bumbac
6000.00Bucată3.1 Ştergar gofrat din bumbac GOST 11027-2014. Ştergarul să fie

confecţionat din ţesătură gofrată din
bumbac 100%, de culoare albă cu
dimensiunile 45x100 cm. Părţile
laterale sunt prelucrate ca margine a
ruloului, iar părţile longitudinale
tivite. Densitatea superficială ≥230
gr/m². Ofertanţii pentru prezenta
poziţie vor prezenta mostrele în
decurs de 3 zile de la termenul
limită de deschidere a ofertelor. La

19231000-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6000.00Bucată3.1 Ştergar gofrat din bumbac livrare se va prezenta raportul de
încercări a stofei de bază. Termen
de livrare: 3000 buc. până la
16.04.2018, 3000 buc. pînă la
15.05.2018.

19231000-4

4 Veston şi pantaloni din semilînă de culoare
verde-închis cu epoleţi brodaţi cu fir de
culoare aurie şi ecuson pe mînecă cu fondal
roşu, ecuson de apartenenţă de stat cu
ţesătura de bază a Furnizorului

165.00Set4.1 Veston şi pantaloni din semilînă de culoare
verde-închis cu epoleţi brodaţi cu fir de
culoare aurie şi ecuson pe mînecă cu fondal
roşu, ecuson de apartenenţă de stat cu ţesătura
de bază a Furnizorului

Conform modelului stabilit în
DPRM nr.580-V din 06.10.2010.
Vestonul şi pantaloni din semilînă
culoare verde-închis cu epoleţi
brodaţi cu fir culoare aurie, ecuson
fondal roşu şi ecuson de
apartenenţă de stat, vestonul şi
pantalonii trebuie să fie cu
captuşeală de culoare neagră, să fie
confecţionaţi cu aţă din nuanţa
ţesăturii. Materialele folosite la
confecţionarea vestonului şi
pantalonilor sunt integral ale
Furnizorului. Standardul de
referinţă GOST 28000-2004.
Compoziţia: lînă ≥45% şi polyester.
Densitatea: ≥280 gr/m². Indicii
calitativi nu mai mici decît norma
admisibilă conform GOST-lui
indicat mai sus. Nuanţa de culoare a
ţesăturii este stabilită conform
modelului autorităţii contractante.
Mărimile tipodimensionale vor fi
prezentate cîştigătorului la
încheierea contractului. La livrare
furnizorul va prezenta raportul de
încercări a stofei de bază. Termen
de livrare până la 01.06.2018.

18200000-1

5 Cămaşă din ţesătură combinată de culoare
albă cu mîneci lungi

165.00Bucată5.1 Cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă
cu mîneci lungi

Conform modelului stabilit în
DPRM nr.580-V din 06.10.2010.
Cămaşa trebuie să fie de culoare
albă cu mîneci lungi. Firul de
asamblare corespunde nuanţei
ţesăturii. Cămaşa este constituită
din partea din faţă, spate, mîneci şi
guler. Partea din faţă este formată
din două repere simetrice, care se
încheie la un rînd de nasturi plasaţi
în şase niveluri. Pe partea
superioară a feţei sînt aplicate două
buzunare cu clape. Buzunarele se
încheie cu ajutorul nasturilor şi
butonierelor. Partea din spate este
formată din partea superioară –
platca şi partea inferioară. În
cusătura de montare a plătcii sînt
prelucrate două pliuri simetrice,
orientate spre răscroiala mînecilor.
Mîneca este montată şi formată din
partea anterioară şi posterioară.
Terminaţia mînecii este prelucrată
cu manşetă. Gulerul este răsfrînt, cu
ştei secţionat. Terminaţia cămăşii
este prelucrată cu betelie, încheiată

18332000-5
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

165.00Bucată5.1 Cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă
cu mîneci lungi

la un rînd de nasturi plasaţi în două
niveluri. În regiunea cusăturilor
laterale ale cămăşii, betelia este
montată cu elastic. Pe linia umerală
sunt prelucrate suporturi pentru
epoleţi de tip husă. Mărimile
tipodimensionale vor fi prezentate
cîştigătorului la încheierea
contractului. Ofertanţii pentru
prezenta poziţie vor prezenta
mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a
ofertelor. Termen de livrare până la
01.06.2018.

18332000-5

6 Cămaşă din ţesătură combinată de culoare
gri-deschis cu mîneci scurte

165.00Bucată6.1 Cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-
deschis cu mîneci scurte

Conform modelului stabilit în
DPRM nr.580-V din 06.10.2010.
Cămaşa este constituită din partea
din faţă, spate, mîneci şi guler.
Partea din faţă este formată din
două repere simetrice, care se
încheie la un rînd de nasturi plasaţi
în şase niveluri. Pe partea
superioară a feţei sînt aplicate două
buzunare cu clape. Buzunarele se
încheie cu ajutorul nasturilor şi
butonierelor. Partea din spate este
formată din partea superioară –
platca şi partea inferioară. În
cusătura de montare a plătcii sînt
prelucrate două pliuri simetrice,
orientate spre răscroiala mînecilor.
Mîneca este scurtă pînă la linia
cotului. Terminaţia mînecii este
prelucrată cu manşetă croită
integral. Gulerul este răsfrînt, cu
ştei secţionat. Epoleţii sînt montaţi
pe linia umerală şi fixaţi cu nasture.
Terminaţia cămăşii este prelucrată
cu betelie, încheiată la un rînd de
nasturi plasaţi în două niveluri. În
regiunea cusăturilor laterale ale
cămăşii, betelia este montată cu
elastic. Ofertanţii pentru prezenta
poziţie vor prezenta mostrele în
decurs de 3 zile de la termenul
limită de deschidere a
ofertelor.Termen de livrare până la
01.06.2018.

18332000-5

7 Cravată din ţesătură combinată de culoare
neagră

100.00Bucată7.1 Cravată din ţesătură combinată de culoare
neagră

Conform modelului stabilit în
DPRM nr.580-V din 06.10.2010.
Cravata este constituită din piesa de
bază, nod şi bentiţă. Piesa de bază
are forma unui trapez alungit şi se
finalizează în unghi ascuţit. Nodul
este permanent, de formă
triunghiulară. Bentiţa este formată
din două jumătăţi de formă
dreptunghiulară. Lungimea cravatei
trebuie să fie de 55 cm şi să fie
asanblată cu aţă din nuanţa ţesăturii.
Ofertanţii pentru prezenta poziţie
vor prezenta mostrele în decurs de 3

18423000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată7.1 Cravată din ţesătură combinată de culoare
neagră

zile de la termenul limită de
deschidere a ofertelor. Termen de
livrare până la 01.06.2018.

18423000-0

8 Papion din ţesătură combinată de culoare
neagră

65.00Bucată8.1 Papion din ţesătură combinată de culoare
neagră

Conform modelului stabilit în
DPRM nr.580-V din 06.10.2010.
Papionul este format din ţesătură de
mătase artificială de culoare neagră
legat în forma aripilor de fluture.
Ofertanţii pentru prezenta poziţie
vor prezenta mostrele în decurs de 3
zile de la termenul limită de
deschidere a ofertelor.Termen de
livrare până la 01.06.2018.

18423000-0

9 Beretă din fetru culoare neagră cu cocardă
din metal culoare aurie

150.00Bucată9.1 Beretă din fetru culoare neagră cu cocardă din
metal culoare aurie

Conform modelului stabilit în
DPRM nr.580-V din 06.10.2010.
Bereta este confecţionată din fetru
modelat pe calapod special. În
partea frontală, pe stînga, este
prevăzută o întăritură rigidă,
destinată pentru fixarea cocardei. În
partea laterală dreapta sînt capsate
două orificii. Marginea beretei este
prelucrată cu bordură din piele
artificială în care este introdus un
şiret. Bereta este căptuşită cu
ţesătură de bumbac. Bereta este
completată cu cocardă din metal
culoare aurie , conform modelului
stabilit prin DPRM nr.580-V din
06.10.2010. Mărimile
tipodimensionale vor fi prezentate
cîştigătorului la încheierea
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
01.05.2018.

18000000-9

10 Pantofi din piele naturală de culoare neagră
pentru bărbaţi

70.00Pereche10.1 Pantofi din piele naturală de culoare neagră
pentru bărbaţi

GOST 26167-2005. Conform
modelului stabilit în DPRM nr.580-
V din 06.10.2010. Pantofii sînt
constituiţi din două ansambluri:
superior şi inferior. Ansamblul
superior este format din trei
subansambluri: exterior,
intermediar şi căptuşeală.
Subansamblul exterior este alcătuit
din căpută, carîmb, ştaif exterior şi
limbă, iar cel intermediar – din
bombeu şi ştaif. Căptuşeala este
executată din piele şi ţesătură.
Ansamblul inferior este format din
trei subansambluri: exterior, interior
şi intermediar. Subansamblul
exterior este alcătuit din talpă şi toc,
cel interior – din acoperămînt de
branţ, iar cel intermediar – din
branţ, antebranţ şi supinator.
Ansamblul inferior se îmbină cu
ansamblul superior prin lipire.

18800000-7
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

70.00Pereche10.1 Pantofi din piele naturală de culoare neagră
pentru bărbaţi

Pantofii se încheie cu şiret.
Ofertanţii pentru prezenta poziţie
vor prezenta mostrele în decurs de 3
zile de la termenul limită de
deschidere a ofertelor. Termen de
livrare până la 01.06.2018.

18800000-7

11 Pantofi din piele naturală de culoare neagră
pentru femei

15.00Pereche11.1 Pantofi din piele naturală de culoare neagră
pentru femei

GOST 26167-2005. Conform
modelului stabilit în DPRM nr.580-
V din 06.10.2010. Pantofii sînt
constituiţi din două ansambluri:
superior şi inferior. Ansamblul
superior este format din trei
subansambluri: exterior, interior şi
căptuşeală. Subansamblul exterior
este alcătuit din căpută şi carîmb.
Înălţimea carîmbului este de 6 cm.
Subansamblul interior este alcătuit
din ştaif şi bombeu. Căptuşeala este
executată din piele naturală şi
ţesătură. Ansamblul inferior este
format din trei subansambluri:
exterior, interior şi intermediar.
Subansamblul exterior este alcătuit
din talpă şi toc, cel interior – din
acoperămînt de branţ, iar cel
intermediar – din branţ, antebranţ şi
supinator. Ansamblul inferior se
îmbină cu ansamblul superior prin
lipire. Înălţimea tocului este de 4-5
cm. Ofertanţii pentru prezenta
poziţie vor prezenta mostrele în
decurs de 3 zile de la termenul
limită de deschidere a ofertelor.
Termen de livrare până la
01.06.2018.

18800000-7

12 Bocanci cu carîmbi înalţi din piele box (de
vară)

1600.00Pereche12.1 Bocanci cu carîmbi înalţi din piele box (de
vară)

Conform modelului stabilit în
DPRM nr.580-V din 06.10.2010.
Bocancii sînt constituiţi din două
ansambluri: superior şi inferior.
Ansamblul superior este format din
două subansambluri: exterior,
intermediar şi căptuşeală.
Subansamblul exterior este alcătuit
din căpută, carîmb, vipuşcă,
etichetă şi burduf. Înălţimea
carîmbului este de 21 cm.
Subansamblul intermediar este
alcătuit din glenc, bombeu şi ştaif
rigid. Căptuşeala este executată din
ţesătură în regiunea bombeului,
căputei, iar antiglisorul – din piele
naturală. Ansamblul inferior este
format din trei subansambluri:
exterior, intermediar şi căptuşeală.
Subansamblul exterior este alcătuit
din talpă turnată cu toc, intermediar
– din glenc, bombeu şi ştaif rigid.
Detaliile asamblului inferior
subansamblului intermediar şi
anume: branţul şi semibranţul să fie
executate din piele naturală durabilă
şi rezistentă destinată pentru aceste

18800000-7
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1600.00Pereche12.1 Bocanci cu carîmbi înalţi din piele box (de
vară)

scopuri. Căptuşeala este executată
din acoperiş de branţ din piele
naturală acoperit cu material
durabil, rezistent şi higroscopic.
Talpa se îmbină prin lipire şi
coasere cu fir din capron. Bocancii
se închid cu ajutorul copcilor şi
şireturilor. Ofertanţii pentru
prezenta poziţie vor prezenta
mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a
ofertelor. Termen de livrare: 600
per. până la 01.06.2018, 1000 per.
până la 01.07.2018.

18800000-7

13 Ciupici din cauciuc
1500.00Pereche13.1 Ciupici din cauciuc Ciupicii pot fi confecţionaţi din

cauciuc ori alte materiale similare
rezistente la multiple deformaţii, pe
un termen de uz în condiţii
obişnuite nu mai puţin de 1 an.
Ciupicii trebuie să fie rezistenţi la
apă. Mărimile tipodimensionale vor
fi prezentate Furnizorului după
semnarea contractului. Culorile
ciupicilor trebuie să fie albastru-
închis, gri-închis sau negru. Întregul
lot să fie de una din culorile
menţionate mai sus. Ciupicii trebuie
să dispună de marcajul privind
mărimea. Ofertanţii pentru prezenta
poziţie vor prezenta mostrele în
decurs de 3 zile de la termenul
limită de deschidere a ofertelor.
Termen de livrare 500 pînă la
16.04.2018, 1000 pînă la
15.05.2018.

18800000-7

14 Centură pentru pantaloni
1000.00Bucată14.1 Centură pentru pantaloni Centura să fie confecţionată din

ţesătură de tip camva cu cataramă
din metal. Extrimitatea centurii să
fie întărită cu un detaliu metalic.
Lăţimea centurii să fie între 2-3
cm.Termen de livrare pînă la
30.06.2018. Ofertanţii pentru
prezenta poziţie vor prezenta
mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a
ofertelor.

18000000-9

15 Cămaşă din ţesătură combinată de culoare
gri-deschis cu mîneci lungi

165.00Bucată15.1 Cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-
deschis cu mîneci lungi

Conform modelului stabilit în
DPRM nr.580-V din 06.10.2010.
Cămaşa trebuie să fie de culoare
gri-deschis cu mîneci lungi. Firul de
asamblare corespunde nuanţei
ţesăturii. Cămaşa este constituită
din partea din faţă, spate, mîneci şi
guler. Partea din faţă este formată
din două repere simetrice, care se
încheie la un rînd de nasturi plasaţi
în şase niveluri. Pe partea
superioară a feţei sînt aplicate două
buzunare cu clape. Buzunarele se
încheie cu ajutorul nasturilor şi
butonierelor. Partea din spate este
formată din partea superioară –

18332000-5
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

165.00Bucată15.1 Cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-
deschis cu mîneci lungi

platca şi partea inferioară. În
cusătura de montare a plătcii sînt
prelucrate două pliuri simetrice,
orientate spre răscroiala mînecilor.
Mîneca este montată şi formată din
partea anterioară şi posterioară.
Terminaţia mînecii este prelucrată
cu manşetă. Gulerul este răsfrînt, cu
ştei secţionat. Terminaţia cămăşii
este prelucrată cu betelie, încheiată
la un rînd de nasturi plasaţi în două
niveluri. În regiunea cusăturilor
laterale ale cămăşii, betelia este
montată cu elastic. Pe linia umerală
sunt prelucrate suporturi pentru
epoleţi de tip husă. Mărimile
tipodimensionale vor fi prezentate
cîştigătorului la încheierea
contractului. Ofertanţii pentru
prezenta poziţie vor prezenta
mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a
ofertelor. Termen de livrare până la
01.06.2018.

18332000-5

16 Chipiu din semilînă de culoare verde-închis
cu şnur, nasturi şi cocardă aurie cu ţesătura
de bază a Furnizorului

165.00Bucată16.1 Chipiu din semilînă de culoare verde-închis cu
şnur, nasturi şi cocardă aurie cu ţesătura de
bază a Furnizorului

Conform modelului stabilit în
DPRM nr.580-V din 06.10.2010.
Chipiul este constituit din disc de
formă eliptică, calotă compusă din
patru piese, bordură, cozoroc cu
şnur de culoare aurie. Bordura este
garnisită, în mijlocul părţii frontale,
cu broderie aurie, reprezentînd
frunze de stejar, şi are fixată la
mijloc cocarda. Cozorocul rigid de
culoare neagră, confecţionat din
piele lăcuită, este ornamentat cu
două ramuri de stejar a cîte patru
frunze cu lăţimea de 20 mm,
executate din metal de culoare aurie
şi plasate simetric într-un rînd dea
lungul părţii exterioare a
cozoroculuii. Marginea discului şi
partea de sus a bordurii sînt
garnisite cu paspoal. Bordura de
culoare neagră şi paspoalul de
culoare verde. Pentru menţinerea
formei, discul este prevăzut cu o
carcasă metalică. Cu stofa de bază a
Furnizorului. Compoziţia: lînă
≥45% şi polyester. Densitatea: ≥280
gr/m². Standardul de referinţă
GOST 28000-2004. Indicii
calitativi nu mai mici decît norma
admisibilă conform GOST-lui
indicat mai sus. Mărimile
tipodimensionale vor fi prezentate
cîştigătorului la încheierea
contractului (de la 54-62). Termen
de livrare până la 01.06.2018.

18000000-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Trimestrul II, 2018.



pag. 8
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
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.5) - original confirmată prin
semnătura şi ştampila umedă a ofertantului.

Da

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

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
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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: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Tel.: vitalie.rohac@army.md022-25-23-00 25-22-09 ,  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: mun. Chişinău, 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: 05.02.2018 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

05.02.2018 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
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: VOINU SERGIU


