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

nr. 17/00506 17.02.2017din

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

  Crucea comemorativă "Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la
Centrala Atomoelectrică Cernobîl” şi bareta de substituireObiectul achiziției:

18512200-3Cod 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.:  14  din  17.02.2017.

În scopul achiziţionării
"  Crucea comemorativă "Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala
Atomoelectrică Cernobîl” şi bareta de substituire
"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 Lot.1
2300.00Bucată1.1 Crucea comemorativă "Participant la

lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de
la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”şi bareta
de substituire

   Însemnul distincţiei reprezintă o
cruce greacă lată, puţin labată, cu
extremităţile braţelor uşor rotunjite
convex, înscrisă într-un pătrat
imaginar cu latura de 30 mm. Acest
însemn a  distincţiei reprezintă o
cruce confecţionată din aliaj de
TOMPAC (lac) de culoare aurie
(galben mijlociu).
   De mijlocul marginii superioare a
însemnului este fixată o toartă de
suspensie, de culoare aurie (galben
mijlociu), prin care acesta se prinde
cu un inel de baretă.
   Pe avers, însemnul este emailat
portocaliu ( Pantine 1505c) şi
încărcat cu o cruce greacă mai
îngustă, de culoarea aurie (galben
mijlociu), supraîncărcată cu o
cruce-terţă (deux tierces posée en
croix), neagră pronunţat catifelat (
Pantine Black C), iar în mijloc
poartă un medalion rotund, cu
diametrul de 15 mm, de culoarea
aurie (galben mijlociu), pe care este
reprezentat în centru un clopot în
bandă, încadrat de simbolul
heraldic al atomului, totul în relief.
Reversul însemnului este plat, de
culoare aurie (galben mijlociu), şi
are reprezentat în partea superioară
a braţului de sus al crucii un clopot
în bandă, în relief, iar sub el este
gravată în incizie cu caractere
capitale negre (Pantine Black C)
legenda în şase rânduri, cinci pe
traversă şi al şaselea pe braţul de
jos al crucii:„PARTICIPANT/LA
LICHIDAREA/CONSECINŢELO

18512200-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2300.00Bucată1.1 Crucea comemorativă "Participant la
lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de
la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”şi bareta
de substituire

R/ CATASTROFEI DE LA/ CAE
CERNOBÎL/ 1986”.
  Panglica distincţiei este din moar
portocaliu ( Pantine 1505c), lată de
25 mm, având pe mijloc trei dungi
verticale negre pronunţat catifelat (
Pantine Black C), late de 3 mm
fiecare, separate între ele şi de
fondul panglicii prin dungi verticale
galbene (Crom, Pantine 109c), late
de 1 mm.
   Panglica se îmbracă pe o baretă
din aliaj de TOMPAC, de formă
dreptunghiulară, cu înălţimea de 45
mm şi colţurile de jos tăiate. Bareta
are pe marginea inferioară o toartă
de suspensie de culoarea
însemnului, iar pe revers un sistem
de prindere a distincţiei. Înălţimea
totală a distincţiei este de 78 mm.
   Bareta de substituire a distincţiei
este dreptunghiulară, cu lăţimea de
25 mm şi înălţimea de 12 mm, şi
îmbrăcată cu panglica distincţiei.
   Pentru ofertanţii cîştigători se
prezintă mostra crucii în termen de
5 zile.
   Livrarea se va efectua până la
15.04.17 la Depozitul echipament al
Armatei Naţionale situat pe adresa:
mun. Chişinău, str. Pietrarilor 3,
telefon: 022-25-20-92, cu
transportul Vânzătorului. La
livrarea mărfii se prezintă
obligatoriu „Raport de încercări a
materiei prime a Crucii”. Metalul
din care este confecţionată crucea
nu trebuie să aibă proprietăţi toxice
şi să dăuneze sănătăţii. Ofertantul
cîştigător va preda matricea crucii
la ultima livrare.

18512200-3

2 Lot.2
2450.00Bucată2.1 Legitimaţie pentru Crucea comemorativă

"Participant la lichidarea consecinţelor
catastrofei din 1986 de la Centrala
Atomoelectrică Cernobîl ”

    Legitimaţia se confecţionează din
hârtie mată cu grosimea de minim
300 gr. Dimensiunile legitimaţiei
sunt 159x104 mm. Livrarea se va
efectua până la 15.04.17 la
Depozitul echipament al Armatei
Naţionale situat pe adresa: mun.
Chişinău, str. Pietrarilor 3, telefon:
022-25-20-92, cu transportul
Vânzătorului. Pentru ofertanţii
cîştigători se prezintă mostra în
termen de 5 zile.

18512200-3

3 Lot.3
2300.00Bucată3.1 Cutia aferentă crucii     Cutia aferentă distincţiei are

dimensiunile de 170x140 mm.
Capacul cutiei este confecţionat din
material transparent. Cutia este
confecţionată din plastic, iar
capitonajul din catifea. Cutia şi
capitonajul cutiei sunt confecţionate
din materiale de o nuanţă bordo-
închis. În interiorul cutiei în relief
sunt dispuse locuri cu dimensiuni şi

18512200-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2300.00Bucată3.1 Cutia aferentă crucii forme exacte pentru amplasarea şi
păstrarea distincţiei, baretei de
substituire şi legitimaţiei. Livrarea
se va efectua până la 15.04.206 la
Depozitul echipament al Armatei
Naţionale situat pe adresa: mun.
Chişinău, str. Pietrarilor 3, telefon:
022-25-20-92, cu transportul
Vânzătorului. Pentru ofertanţii
cîştigători se prezintă mostra în
termen de 5 zile.

18512200-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Pînă la 15 aprilie 2017
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 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 Oferta de preţ (specificaţii de preţ) (F4.2)  - original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei umede a Ofertantului;

Da

6 Formularul ofertei (F3.1) - original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei umede a Ofertantului;

Da

7 Formularul informativ despre ofertant (F3.3) - original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei umede a Ofertantului;

Da

8 Specificaţii tehnice (F4.1) - original, confirmată prin semnătura şi ştampila umedă
a Ofertantului;

Da

9 Garanţie pentru ofertă (1% din valoarea ofertei fără
TVA)

- original, eliberat de bancă sau copia ordinului de
plată confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
Ofertantului;

Da

10 Fişa de confecţionare ( crucea comemorativă, cutie şi
legitimaţie)

- copie, confirmată prin semnătura şi aplicarea
ştampilei umede a Ofertantului;

Da

11 Certificat de atribuire a contului bancar (IBAN) - copia, eliberată de banca deţinătoare de cont IBAN,
confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
Ofertantului;

Da

12 Extras din registru de stat - copia, confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
Ofertantului;

Da

13 Ultimul raport financiar - copia, confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
Ofertantului;

Da

14 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere (F 3.4)

- original, confirmată prin semnătura şi ştampila umedă
a Ofertantului;

Da

15 Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional,

- copia originalului, eliberat de Inspectoratul Fiscal,
confirmat prin semnătura şi ştampila umedă a
Ofertantului;

Da

16 Declaraţia privind situaţia personală operatorului
economic (F3.5)

- original, confirmată prin semnătura şi ştampila umedă
a Ofertantului;

Da

17 Certificat pentru confirmarea capacităţii executării
calitative a contractului de achiziţie

- original, confirmat prin ştampila umedă a
Participantului, care reflectă următoarea informaţie:
experienţa acumulată, performanţele; volumul de
producere, desfacere; numărul angajaţilor; dotarea
tehnică;

Da

18 Informaţii privind experienţa acumulată,
performanţele, capacităţile de personal şi tehnice,
precum şi altă informaţie relevantă

- original, confirmat prin semnătura şi ştampila umedă
a Ofertantului;

Da

19 Experienţa Numărul de ani de experienţă generală a ofertantului în Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

livrări de bunuri - 1 an.

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.: stanislav.pojar@army.md022252149 252209
252357 ,  Fax: 022252049 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: POJAR STANISLAV, Şef secţie achiziţii echipament şi produse alimentare

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări al Ministerului Apărării, bir. 104.
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: 06.03.2017 10:00
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări al Ministerului Apărării, 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

06.03.2017 10:00la:
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: VOINU SERGIU


