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

nr. 17/03545 20.10.2017din

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

Achiziţionarea bunurilot materiale (materiale de construcţie, de uz gospodăresc şi utilaje)
pentru Armata NaţionalăObiectul achiziției:
44000000-0Cod 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.:  84  din  20.10.2017.

În scopul achiziţionării "Achiziţionarea bunurilot  materiale (materiale de construcţie,  de uz gospodăresc şi  utilaje)  pentru
Armata Naţională"

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 Var
6000.00Kilogram1.1 Var calcic hidratat (stins uscat)44920000-5

2 Nisip
100.00Metru cub2.1 Nisip44111000-1

3 Ciment
20.00Tonă3.1 Ciment44111200-3

4 Membrane bituminoase
200.00Bucată4.1 Membrane bituminoase Pentru hidroizlarea acoperişului,

strat superior.
- clasa ,,Standard";
- partea inferioară se acoperă cu
folie din polimer capabilă la topirea
uşoară;
- partea superioara - cu folie sau
pietriș grosier mineral;
- rezistenţa termică, nu mai puţin de
85°С;
- Durata de exploatare - min 10 ani.
- temperatura fragilităţii liantului,
nu mai jos -25°С;
- absorbţia de apă în decurs de 24 h,
pe greutate, nu mai mult de 1%;
- impermiabilitatea în decurs de 72h
la pesiunea nu mai puţină
0,001MPa - absolută.

44112500-3

5 Foi de ardezie
1000.00Bucată5.1 Foi de ardezie44112400-2

6 Amestec uscat pe bază de gips
6000.00Kilogram6.1 Amestec uscat pe bază de gips44111400-5

7 Amestec uscat finiş
3000.00Kilogram7.1 Amestec uscat finiş44111400-5

8 Vopsea cafenie (email)
200.00Kilogram8.1 Vopsea cafenie (email)44111400-5

9 Vopsea albă (email)
200.00Kilogram9.1 Vopsea albă (email)44111400-5

10 Vopsea verde (email)
200.00Kilogram10.1 Vopsea verde (email)44111400-5

11 Vopsea neagră (email)
200.00Kilogram11.1 Vopsea neagră (email)44111400-5

12 Vopsea roşie (email)
200.00Kilogram12.1 Vopsea roşie (email)44111000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

13 Vopsea sură (email)
200.00Kilogram13.1 Vopsea sură (email)44111400-5

14 Vopsea acrilică
500.00Kilogram14.1 Vopsea acrilică44111000-1

15 Electrozi 3,2x350mm
100.00Kilogram15.1 Electrozi 3,2x350mm44111000-1

16 Becuri LED
1000.00Bucată16.1 Becuri LED 12 W, E27 Temperatura culoare (K) - 6400-

6500K;
Flux luminos (lm) - min.1100 lm.

31531000-7

17 Becuri incandescente (E40,300W)
100.00Bucată17.1 Becuri incandescente (E40,300W)31531000-7

18 Hîrleţ cu coadă
100.00Bucată18.1 Hîrleţ cu coadă44511110-9

19 Greblă
100.00Bucată19.1 Greblă44511340-0

20 Lopată mare pt. curăţirea zăpezii
100.00Bucată20.1 Lopată mare pt. curăţirea zăpezii44511120-2

21 Lopată mare, cu coadă simplă
100.00Bucată21.1 Lopată mare, cu coadă simplă44511120-2

22 Coasă cu coadă
30.00Bucată22.1 Coasă cu coadă44511000-5

23 Mături din sorg
300.00Bucată23.1 Mături din sorg44511000-5

24 Mături de plastic
100.00Bucată24.1 Mături de plastic44511000-5

25 Miez de lacăt
100.00Bucată25.1 Miez de lacăt44521110-2

26 Broască completă fără cilindru 55 mm
negru

50.00Bucată26.1 Broască completă fără cilindru 55 mm negru44521110-2
27 Broască completă fără cilindru 85 mm

negru
50.00Bucată27.1 Broască completă fără cilindru 85 mm negru44521110-2

28 Capac cu filet pentru calorifer (stînga) d15
50.00Bucată28.1 Capac cu filet pentru calorifer (stînga) d1544162100-4

29 Capac cu filet pentru calorifer (stînga) d20
50.00Bucată29.1 Capac cu filet pentru calorifer (stînga) d2044162100-4

30 Capac cu filet pentru calorifer (dreapta)
d15

50.00Bucată30.1 Capac cu filet pentru calorifer (dreapta) d1544162100-4
31 Capac cu filet pentru calorifer (dreapta)

d20
50.00Bucată31.1 Capac cu filet pentru calorifer (dreapta) d2044162100-4

32 Ţeavă metaloplast d20
40.00Metru32.1 Ţeavă metaloplast d2044163100-1

33 Adaptor FI alama 16x1/2
40.00Bucată33.1 Adaptor FI alama 16x1/244164310-3

34 Adaptor FI alama 20x3/4
40.00Bucată34.1 Adaptor FI alama 20x3/444164310-3

35 Robinet Maevschi 1/2 FE
50.00Bucată35.1 Robinet Maevschi 1/2 FE44164310-3

36 Ţeavă gofrată pentru WC d110
10.00Bucată36.1 Ţeavă gofrată pentru closet WC d11044164100-8

37 Disc abraziv d125x2,0x22 mm
80.00Bucată37.1 Disc abraziv d125x2,0x22 mm44220000-8

38 Disc abraziv d230x2,0x22 mm
30.00Bucată38.1 Disc abraziv d230x2,0x22 mm44220000-8

39 Hîrtie abrazivă JVS 120
30.00Metru39.1 Hîrtie abrazivă JVS 12044190000-8

40 Fir electric VVGng 3x1,5mm²
300.00Metru40.1 Fir electric VVGng 3x1,5mm²44321000-6

41 Fir electric VVGng 3x2,5mm²
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

300.00Metru41.1 Fir electric VVGng 3x2,5mm²44321000-6
42 Siguranţe PN-2-125 (125A)

10.00Bucată42.1 Siguranţe PN-2-125 (125A)44320000-9
43 Siguranţe PN-2-400 (400A)

3.00Bucată43.1 Siguranţe PN-2-400 (400A)44321000-6
44 Vas pt closet cu rezervor

10.00Bucată44.1 Vas pt closet cu rezervor44000000-0
45 Baterie amestecătoare

10.00Bucată45.1 Baterie amestecătoare44162200-5
46 Baterie pt. lavoar cu un robinet

220.00Bucată46.1 Baterie pt. lavoar cu un robinet44162200-5
47 Robinet de reţinere d15

30.00Bucată47.1 Robinet de reţinere d1544162200-5
48 Robinet cu plută vertical d1/2 p/u rezervor

de WC
20.00Bucată48.1 Robinet cu plută vertical d1/2 p/u rezervor de

WC
44162200-5

49 Racord p/u lavoar FI-FI d15 l=40cm
30.00Bucată49.1 Racord p/u lavoar FI-FI d15 l=40cm44162500-8

50 Turbine suflante pt. Cazanele de încălzire
2.00Bucată50.1 Turbină suflantă pt. Cazanele de încălzire42112200-9

51 Cablul electric trifazat cu izolaţie dublă
aluminiu 380 V 4x2,5.

175.00Metru51.1 Cablul electric trifazat cu izolaţie dublă
aluminiu 380 V 4x2,5.

44321000-6

52 Cablul electric din aluminiu 220 V  2x2,5.
400.00Metru52.1 Cablul electric din aluminiu 220 V  2x2,5.44321000-6

53 Întrerupător 1 clapă 220 V.
15.00Bucată53.1 Întrerupător 1 clapă 220 V.44318000-2

54 Întrerupător 2 clape 220 V.
15.00Bucată54.1 Întrerupător 2 clape 220 V.44318000-2

55 Priză cu 4 borne
3.00Bucată55.1 Priză cu 4 borne44318000-2

56 Priză cu 2 borne
4.00Bucată56.1 Priză cu 2 borne44318000-2

57 Priză cu 1 borne
15.00Bucată57.1 Priză cu 1 borne44318000-2

58 Bec led 10 W
25.00Bucată58.1 Bec LED 10 W E27 Temperatura culoare (K) - 6400-

6500K;
Flux luminos (lm) - min.1000 lm.

31531000-7

59 Siguranţă automată 25A
10.00Bucată59.1 Siguranţă automată 25A44318000-2

60 Siguranţă automată 80A
8.00Bucată60.1 Siguranţă automată 80A44318000-2

61 Plafon
10.00Bucată61.1 Plafon de perete din sticlă pentru 1 bec31524120-2

62 Tub gofrat 16 mm.
400.00Metru62.1 Tub gofrat 16 mm.44164100-8

63 Cutie pentru siguranţe automate cu 12 sig.
2.00Bucată63.1 Cutie pentru siguranţe automate cu 12 sig.44320000-9

64 Cutie de distribuţie exterioară. 80x80
15.00Bucată64.1 Cutie de distribuţie exterioară. 80x8044320000-9

65 Projector Led 10W
5.00Bucată65.1 Projector Led 10W31527200-8

66 Prelungitor 5 m. cu 5 prize
2.00Bucată66.1 Prelungitor 5 m. cu 5 prize44320000-9

67 Dulie ceramică
20.00Bucată67.1 Dulie ceramică E2731532400-8

68 Ventilator p-ru aerisire
2.00Bucată68.1 Ventilator industrial de perete d 200 mm42520000-7

69 Calorifer electric cu ulei 2500 W
3.00Bucată69.1 Calorifer electric cu ulei 2500 W39715220-5
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măsura

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

70 Bandă izolantă
5.00Bucată70.1 Bandă izolantă44322300-6

71 Ciment
750.00Kilogram71.1 Ciment44111200-3

72 Amestec uscat pe bază de gips
100.00Kilogram72.1 Amestec uscat pe bază de gips44111400-5

73 Var
300.00Kilogram73.1 Var calcic hidratat (stins uscat)44920000-5

74 Tapete din hîrtie 0,53*10,05m
22.00Bucată74.1 Tapete din hîrtie 0,53*10,05m44110000-4

75 Tapete lavabile 0,53*10,05m
2.00Bucată75.1 Tapete lavabile 0,53*10,05m44110000-4

76 Adeziv pentru tapete 0,2kg
2.00Bucată76.1 Adeziv pentru tapete 0,2kg44190000-8

77 Ţeavă din metaloplast Ø15
20.00Metru77.1 Ţeavă din metaloplast Ø1544163100-1

78 Robinet  Ø 15
8.00Bucată78.1 Robinet  Ø 1544162200-5

79 Robinet  Ø 25
5.00Bucată79.1 Robinet  Ø 2544162200-5

80 Robinet  p|u baie
1.00Bucată80.1 Robinet  p|u baie44162200-5

81 Robinet  p|u lavoar
1.00Bucată81.1 Robinet  p|u lavoar44162200-5

82 Cuie 50
1.00Kilogram82.1 Cuie 5044192200-4

83 Cuie 80
3.00Kilogram83.1 Cuie 8044192200-4

84 Cuie 100
3.00Kilogram84.1 Cuie 10044192200-4

85 Cuie 120
3.00Kilogram85.1 Cuie 12044192200-4

86 Şurub autofilant 2x15
250.00Bucată86.1 Şurub autofilant 2x1544192000-2

87 Şurub autofilant 4,8x35
1000.00Bucată87.1 Şurub autofilant 4,8x3544192000-2

88 Şurub autofilant 4,8x25
250.00Bucată88.1 Şurub autofilant 4,8x2544192000-2

89 Uşă de intrare metal 190x90
1.00Bucată89.1 Uşă de intrare metal 190x9044192000-2

90 Perii de vopsit
10.00Bucată90.1 Perii de vopsit (5cm)44192000-2

91 Vopsea cafenie
30.00Kilogram91.1 Vopsea cafenie (email)44111400-5

92 Vopsea albă
23.00Kilogram92.1 Vopsea albă (email)44111400-5

93 Vopsea albastră
8.00Kilogram93.1 Vopsea albastră44111400-5

94 Vopsea neagră
3.00Kilogram94.1 Vopsea neagră (email)44111400-5

95 Vopsea roşie
3.00Kilogram95.1 Vopsea roşie (email)44192000-2

96 Vopsea sură
8.00Kilogram96.1 Vopsea sură (email)44111400-5

97 Dizolvant (white spirit)
15.00Litru97.1 Dizolvant (white spirit) 0,9 l24960000-1

98 Trafalet p-ru vopsea (Valic)
3.00Bucată98.1 Trafalet p-ru vopsea (Valic)44192000-2

99 Şpaclu 300 mm
2.00Bucată99.1 Şpaclu 300 mm44192000-2

100 Şpaclu 100 mm
2.00Bucată100.1 Şpaclu 100 mm44192000-2

101 Koler 250ml galben
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată101.1 Koler 250ml galben44111400-5
102 Foi de ardezie

60.00Bucată102.1 Foi de ardezie44112400-2
103 Scîndură 5x5

150.00Metru103.1 Scîndură 5x544191000-5
104 Sticlă grosimea 3mm

10.00Metru pătrat104.1 Sticlă grosimea 3mm44192000-2
105 Stopă pt Geam din lemn 1m (штапик)

30.00Metru105.1 Stopă pt Geam din lemn 1m (штапик)44191000-5
106 Faianţă

10.00Metru pătrat106.1 Faianţă44171000-9
107 Clei p-ru faianţă

25.00Kilogram107.1 Clei p-ru faianţă44110000-4
108 Vopsea acrilică

20.00Kilogram108.1 Vopsea acrilică44111400-5
109 Linoleum

25.00Metru pătrat109.1 Linoleum44112230-9
110 Ciment

1000.00Kilogram110.1 Ciment44111200-3
111 Amestec uscat pe bază de gips

600.00Kilogram111.1 Amestec uscat pe bază de gips44111400-5
112 Var

500.00Kilogram112.1 Var calcic hidratat (stins uscat)44920000-5
113 Cablu electric VVG 4*6

40.00Metru113.1 Cablu electric VVG 4*644321000-6
114 Cablu electric VVG 2*2,5

125.00Metru114.1 Cablu electric VVG 2*2,544321000-6
115 Cablu electric VVG 2*1,5

150.00Metru115.1 Cablu electric VVG 2*1,544321000-6
116 Cablu electric VVG 2*3,5

100.00Metru116.1 Cablu electric VVG 2*3,544321000-6
117 Întrerupător dublu (interior)

20.00Bucată117.1 Întrerupător dublu (interior)44318000-2
118 Priză dublă (interioară)

20.00Bucată118.1 Priză dublă (interioară)44318000-2
119 Întrerupător dublu (exterior)

10.00Bucată119.1 Întrerupător dublu (exterior)44318000-2
120 Priză dublă (exterioară)

10.00Bucată120.1 Priză dublă (exterioară)44318000-2
121 Dulie ceramică

15.00Bucată121.1 Dulie ceramică E2731532400-8
122 Plafon electric

8.00Bucată122.1 Plafon electric31524120-2
123 Bec electric LED 9WT

20.00Bucată123.1 Bec electric LED 9WT31531000-7
124 Projector LED 30WT

8.00Bucată124.1 Projector LED 30WT31527200-8
125 Banda izolată

10.00Bucată125.1 Banda izolantă lat.15mm44322300-6
126 Țeavă apă caldă PPR 20 mm

25.00Metru126.1 Țeavă apă caldă PPR 20 mm44163100-1
127 Țeavă apă PPR 20 mm

55.00Metru127.1 Țeavă apă PPR 20 mm44163100-1
128 Robinet PPR 20 ml

10.00Bucată128.1 Robinet PPR 20 ml44162200-5
129 Mufă PPR F1 20 mm

3.00Bucată129.1 Mufă PPR F1 20 mm44162500-8
130 Cot PPR 90 grade  20 mm

14.00Bucată130.1 Cot PPR 90 grade  20 mm44162500-8
131 Teu PPR 20 mm

8.00Bucată131.1 Teu PPR 20 mm44162500-8
132 Cot cu suport PPR 20 mm

10.00Bucată132.1 Cot cu suport PPR 20 mm44162500-8
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133 Baterie pt. lavoar cu un robinet
10.00Bucată133.1 Baterie pt. lavoar cu un robinet44162200-5

134 Sifon pentru lavoar
3.00Bucată134.1 Sifon pentru lavoar44161200-8

135 Colier p/t țeavă PPR 20 mm
25.00Bucată135.1 Colier p/t țeavă PPR 20 mm44167200-0

136 Ventilator industrial de perete d 200 mm
4.00Bucată136.1 Ventilator industrial de perete d 200 mm Puterea: cel puţin 68W;

Productibilitatea: min 890m3/h.
42522000-1

137 Țeavă PVC de canalizare 50 mm
15.00Metru137.1 Țeavă PVC de canalizare 50 mm44161200-8

138 Cot PVC de canalizare 50 mm
6.00Bucată138.1 Cot PVC de canalizare 50 mm44161200-8

139 Colier metalic p/t țeavă de canalizare 50
mm

8.00Bucată139.1 Colier metalic p/t țeavă de canalizare 50 mm44167200-0
140 Sifon p/t cada de baie

3.00Bucată140.1 Sifon p/t cada de baie44161200-8
141 Cutie p/t automat electrice cu 4 locuri

5.00Bucată141.1 Cutie p/t automat electrice cu 4 locuri31211200-0
142 Automat 3*40A

3.00Bucată142.1 Automat 3*40A31681000-3
143 Automat 3*60A

2.00Bucată143.1 Automat 3*60A31681000-3
144 Automat 25A

10.00Bucată144.1 Automat 25A31681000-3
145 Linoleum

130.00Metru pătrat145.1 Linoleum44112230-9
146 Tapete

10.00Bucată146.1 Tapete44190000-8
147 Adeziv pentru tapete 0,2kg

10.00Bucată147.1 Adeziv pentru tapete 0,2kg44190000-8
148 Vopsea cafenie

20.00Kilogram148.1 Vopsea cafenie (email)44111400-5
149 Vopsea albă

20.00Kilogram149.1 Vopsea albă (email)44111400-5
150 Vopsea albastră

50.00Kilogram150.1 Vopsea albastră (email)44111400-5
151 Vopsea verde

50.00Kilogram151.1 Vopsea verde (email)44111400-5
152 Vopsea neagră

20.00Kilogram152.1 Vopsea neagră (email)44111400-5
153 Vopsea roşie

20.00Kilogram153.1 Vopsea roşie (email)44111400-5
154 Vopsea galbenă

20.00Kilogram154.1 Vopsea galbenă (email)44111400-5
155 Vopsea sură

30.00Kilogram155.1 Vopsea sură (email)44111400-5
156 Vopsea acrilică

60.00Kilogram156.1 Vopsea acrilică44111400-5
157 Dizolvant

40.00Litru157.1 Dizolvant24960000-1
158 Perii de vopsit

20.00Bucată158.1 Perii de vopsit (5cm)44192000-2
159 Cărămidă

500.00Metru cub159.1 Cărămidă ceramică plină cu goluri
250x120x65

44111100-2

160 Baterie amestecătoare
3.00Bucată160.1 Baterie amestecătoare44162200-5

161 Robinet d/5
15.00Bucată161.1 Robinet d/544162200-5

162 Cuie (ţinte)
10.00Kilogram162.1 Cuie (ţinte) 50mm44192200-4
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163 Rulou cu mîner p-ru vopsea 25cm (Valic)
5.00Bucată163.1 Rulou cu mîner p-ru vopsea 25cm (Valic)44192000-2

164 Şpaclu 100mm
5.00Bucată164.1 Şpaclu 100mm44192000-2

165 Şpaclu 100mm
5.00Bucată165.1 Şpaclu 300mm44192000-2

166 Întrerupătoar automat 16A
40.00Bucată166.1 Întrerupătoar automat 16A31681000-3

167 Întrerupătoar automat 25A
20.00Bucată167.1 Întrerupătoar automat 25A31681000-3

168 Bec fluorescent 36W T8
250.00Bucată168.1 Bec fluorescent 36W T831531100-8

169 Bec fluorescent 18W T8
400.00Bucată169.1 Bec fluorescent 18W T831531100-8

170 Bec LED 10W E14
40.00Bucată170.1 Bec LED 10W E14 Temperatura culoare (K) - 6400-

6500K;
Flux luminos (lm) - min.1000 lm.

31531000-7

171 Senzor de mişcare 180o 220V
5.00Bucată171.1 Senzor de mişcare 180o 220V31710000-6

172 Senzor zi-noapte 6 A
5.00Bucată172.1 Senzor zi-noapte 6 A31710000-6

173 Senzor zi-noapte 10 A
5.00Bucată173.1 Senzor zi-noapte 10 A31710000-6

174 Sensor Zi- noapte 25A
2.00Bucată174.1 Sensor Zi- noapte 25A31710000-6

175 Dulie ceramică E27
20.00Bucată175.1 Dulie ceramică E2731532400-8

176 Fişe electice euro cu împămîntare 16 A
20.00Bucată176.1 Fişe electice euro cu împămîntare 16 A31681000-3

177 Startere 36W 220V
200.00Bucată177.1 Startere 36W 220V31532510-2

178 Startere 18W 110-220V
200.00Bucată178.1 Startere 18W 110-220V31532510-2

179 Corpuri de iluminat 2x36W cu droseli
exterior

11.00Bucată179.1 Corpuri de iluminat 2x36W cu droseli exterior31524100-6
180 Corpuri de iluminat 2x18W cu droseli

exterior
8.00Bucată180.1 Corpuri de iluminat 2x18W cu droseli exterior31524100-6

181 Corpuri de iluminat 4x18W cu droseli
exterior

15.00Bucată181.1 Corpuri de iluminat 4x18W cu droseli exterior31524100-6
182 Corpuri de iluminat (50*50 cm) exterior de

4 tuburi LED
10.00Bucată182.1 Corpuri de iluminat (50*50 cm) exterior de 4

tuburi LED
31524100-6

183 Tub LED T8
80.00Bucată183.1 Tub LED T8 60cm 14W 185-260V 1500Lm

6500K
31531100-8

184 Intrerupător mono interior
30.00Bucată184.1 Intrerupător mono interior31681000-3

185 Priză mono interioară cu împămîntare
30.00Bucată185.1 Priză mono interioară cu împămîntare31681000-3

186 Doze de distribuţie patrate 100mm interior
20.00Bucată186.1 Doze de distribuţie patrate 100mm interior31681000-3

187 Doze de distribuţie patrate 100mm interior
(ghipscarton)

20.00Bucată187.1 Doze de distribuţie patrate 100mm interior
(ghipscarton)

31681000-3

188 Bară nul
20.00Bucată188.1 Bară nul Bara de distrubutie izolată DIN-35

6x9-8P
31681000-3

189 Set de fixare pentru WC 10x80
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10.00Bucată189.1 Set de fixare pentru WC 10x8044192000-2
190 Set de fixare pentru lavoar 12x100

10.00Bucată190.1 Set de fixare pentru lavoar 12x10044192000-2
191 Dop automat de scurgere

10.00Bucată191.1 Dop automat de scurgere pentru sistemul de
încălzire flontat d ½RR 10 bar

44163000-0

192 Pompă electrică
1.00Bucată192.1 Pompa electrică pentru pomparea apelor

riziduale
h12m 5m331110000-0

193 Ruletă 50m
1.00Bucată193.1 Ruletă 50m44220000-8

194 Ruletă 100m
1.00Bucată194.1 Ruletă 100m44220000-8

195 Para de duş
25.00Bucată195.1 Para de duş Materialul din plastic;

Numarul tipuri de jet: 1;
Diametrul para min. 50mm;
Culoare cromată

44192000-2

196 Căldare pentru panou anti-incendiar
20.00Bucată196.1 Căldare pentru panou anti-incendiar44192000-2

197 Stingătoare de flăcări (OP – 2)
15.00Bucată197.1 Stingătoare de flăcări (OP – 2)44192000-2

198 Saci  p/u materiale de construcţie (p/u
baraje)

600.00Bucată198.1 Saci  p/u materiale de construcţie (p/u baraje)44192000-2
199 Scândură  (grosimea = 30 mm)

3.00Metru cub199.1 Scândură  (grosimea = 30 mm)44191000-5
200 Grindă din lemn 100x100 mm L= 6m

7.00Bucată200.1 Grindă din lemn 100x100 mm L= 6m44191000-5
201 Electrozi MP-3

4.00Bucată201.1 Electrozi MP-3 Diametrul 4mm;
Lungimea 350mm;
Greutatea 4,5kg.

44191000-5

202 Becuri incandescente 220V, 100W
400.00Bucată202.1 Becuri incandescente 220V, 100W31531000-7

203 Becuri incandescente 220V, 200W
10.00Bucată203.1 Becuri incandescente 220V, 200W31531000-7

204 Dulie ceramică E27
10.00Bucată204.1 Dulie ceramică E2731532400-8

205 Nisip necernut 25kg
100.00Bucată205.1 Nisip necernut 25kg44110000-4

206 Vopsea neagră
6.00Kilogram206.1 Vopsea neagră (email)44810000-1

207 Vopsea roşie
6.00Kilogram207.1 Vopsea roşie (email)44810000-1

208 Vopsea galbenă
6.00Kilogram208.1 Vopsea galbenă (email)44810000-1

209 Vopsea verde
10.00Kilogram209.1 Vopsea verde (email)44810000-1

210 Vopsea albă
6.00Kilogram210.1 Vopsea albă (email)44810000-1

211 Dizolvant
10.00Bucată211.1 Dizolvant 0,9l24960000-1

212 Vopsea spray retus (negru) 400ml
3.00Bucată212.1 Vopsea spray retus (negru) 400ml44810000-1

213 Vopsea spray reatus (albastru) 400ml
3.00Bucată213.1 Vopsea spray reatus (albastră) 400ml44810000-1

214 Vopsea spray retus (roşie) 400ml
3.00Bucată214.1 Vopsea spray retus (roşie) 400ml44810000-1

215 Perii pentru vopsea  (5cm)
10.00Bucată215.1 Perii pentru vopsea  (5cm)44511000-5

216 Perii pentru vopsea  (10cm)
10.00Bucată216.1 Perii pentru vopsea  (10cm)44511000-5

217 Mături din sorg
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10.00Bucată217.1 Mături din sorg44511000-5
218 Coasă

5.00Bucată218.1 Coasă44511000-5
219 Furcă

5.00Bucată219.1 Furcă44511000-5
220 Greblă

5.00Bucată220.1 Greblă44511000-5
221 Topor (p/u panou antiincendiar)

5.00Bucată221.1 Topor (p/u panou antiincendiar)44511000-5
222 Perii pentru var

10.00Bucată222.1 Perii pentru var 40*140mm din lemn44511000-5
223 Banda adezivă (izolentă)

20.00Bucată223.1 Banda adezivă (izolentă) Lat. 19mm44322300-6
224 Bandă de marcare a zonei (alb-roşu)

20.00Bucată224.1 Bandă de marcare a zonei (alb-roşu) minimum 40m44192000-2
225 Aţă de capron (p/u prelate la gard din foi de

cort)
5.00Kilogram225.1 Aţă de capron (p/u prelate la gard din foi de

cort)
44192000-2

226 Cuie 40mm
1.00Kilogram226.1 Cuie 40mm44192200-4

227 Cuie 80
6.00Kilogram227.1 Cuie 80mm44192200-4

228 Cuie 120
10.00Kilogram228.1 Cuie 120mm44192200-4

229 Compresor electric
2.00Bucată229.1 Compresor electric31110000-0

230 Furtun pentru umflarea pneurilor
(diametru 8 mm)

6.00Bucată230.1 Furtun pentru umflarea pneurilor (diametru 8
mm) 5m

lungimea de 5m44165100-5

231 Polizor unghiular mare
1.00Bucată231.1 Polizor unghiular mare Puterea nominală 2000W42622000-2

232 Aparat de sudat (2 faze 220V)
1.00Bucată232.1 Aparat de sudat (2 faze 220V)42622000-2

233 Şuruburi 3,5/50
200.00Bucată233.1 Şuruburi 3,5/5044192200-4

234 Lacăte suspendate (mărime medie)
15.00Bucată234.1 Lacăte suspendat din fontă Lăţimea 50mm44521000-8

235 Topor cu coadă
5.00Bucată235.1 Topor cu coadă Greutatea min.1,2kg44511000-5

236 Ferestrău manual
4.00Bucată236.1 Ferestrău manual44511000-5

237 Sârmă pentru veselă
10.00Bucată237.1 Sârmă pentru veselă44511000-5

238 Căldare zincată (10 litri)
4.00Bucată238.1 Căldare zincată (10 litri)44511000-5

239 Răzătoare mare
1.00Bucată239.1 Răzătoare mare44511000-5

240 Cratiţă (40 litri)
2.00Bucată240.1 Cratiţă (40 litri)44511000-5

241 Cuţite mari
4.00Bucată241.1 Cuţit mare (p/u cane, peşte, pîine)44511000-5

242 Strecurător mare
2.00Bucată242.1 Strecurător mare44511000-5

243 Răzătoare mică
2.00Bucată243.1 Răzătoare mică44511000-5

244 Burete pentru spălat vase
10.00Set244.1 Burete pentru spălat vase 10 buc.44511000-5

245 Lavetă
10.00Set245.1 Lavetă 10buc.44511000-5

246 Mănuşi de unică folosinţă
2.00Bucată246.1 Mănuşi de unică folosinţă latex 50buc44511000-5
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247 Pungi pentru gunoi
300.00Bucată247.1 Pungi pentru gunoi (80 l.)44511000-5

248 Soluţie pentru spălat vasele (lichid)
25.00Kilogram248.1 Soluţie pentru spălat vasele (lichid)44511000-5

249 Veste reflectoare
60.00Bucată249.1 Veste reflectoare44511000-5

250 Betonocontact
320.00Kilogram250.1 Betonocontact44111400-5

251 Ciment
80.00Kilogram251.1 Ciment44111200-3

252 Teracotă 300*300 mm
136.80Metru pătrat252.1 Teracotă pardoseli 300*300 mm44171000-9

253 Clei p/u teracotă
2100.00Kilogram253.1 Clei p/u teracotă44111000-1

254 Spaclu SW 150 mm
4.00Bucată254.1 Spaclu SW 150 mm44511000-5

255 Spaclu ST 150 mm
4.00Bucată255.1 Spaclu ST 150 mm44511000-5

256 Spaclu ST 300 mm
2.00Bucată256.1 Spaclu ST 300 mm44511000-5

257 Spaclu 100 mm
2.00Bucată257.1 Spaclu 100 mm44511000-5

258 Colorant pentru vopsea acrilică
50.00Bucată258.1 Colorant pentru vopsea acrilică 0.1 - 0.2l44111400-5

259 Vopsea acrilică
560.00Kilogram259.1 Vopsea acrilică44111400-5

260 Rulou de zugrăvit (valic) 200 mm
15.00Bucată260.1 Rulou de zugrăvit (valic) 200 mm44511000-5

261 Chiuvetă de zugrăvit 245 mm
10.00Bucată261.1 Chiuvetă de zugrăvit 245 mm44511000-5

262 Chiuvetă de zugrăvit 350 mm
10.00Bucată262.1 Chiuvetă de zugrăvit 350 mm44111400-5

263 Amestec uscat pe bază de gips
1200.00Kilogram263.1 Amestec uscat pe bază de gips44810000-1

264 Vopsea Verde
13.50Kilogram264.1 Vopsea Verde (email)44810000-1

265 Vopsea Roşie
13.50Kilogram265.1 Vopsea Roşie (email)44810000-1

266 Vopsea Albă
27.00Kilogram266.1 Vopsea Albă (email)44810000-1

267 Vopsea Sură
13.50Kilogram267.1 Vopsea Sură (email)44810000-1

268 Vopsea Neagră
13.50Kilogram268.1 Vopsea Neagră (emai)44810000-1

269 Vopsea Albastră
13.50Kilogram269.1 Vopsea Albastră (email)44810000-1

270 Vopsea Galbenă
13.50Kilogram270.1 Vopsea Galbenă (email)44810000-1

271 Vopsea Cafenie
27.00Kilogram271.1 Vopsea Cafenie (email)44810000-1

272 Perie p/u vopsea 25 mm
15.00Bucată272.1 Perie p/u vopsea 25 mm44511000-5

273 Perie p/u vopsea 50 mm
15.00Bucată273.1 Perie p/u vopsea 50 mm44511000-5

274 Perie p/u vopsea 100 mm
10.00Bucată274.1 Perie p/u vopsea 100 mm44511000-5

275 Var stins
200.00Kilogram275.1 Var calcic hidratat (stins uscat)44111400-5

276 Perie p/u var
20.00Bucată276.1 Perie p/u var (40*140 mm din lemn)44511000-5

277 Lacată suspendată 45 mm
50.00Bucată277.1 Lacată din fontă suspendată 45 mm44521000-8

278 Lacăt incorporabil complet cu mînere p/u
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uşi
10.00Bucată278.1 Lacăt incorporabil complet cu mînere p/u uşi

interioare
44521110-2

279 Burghiu p/u metal 2*49 mm (Set 10 buc)
1.00Set279.1 Burghiu p/u metal 2*49 mm (Set 10 buc)44220000-8

280 Burghiu p/u metal 4,5*80 mm (Set 10 buc)
1.00Set280.1 Burghiu p/u metal 4,5*80 mm (Set 10 buc)44220000-8

281 Set şurubelniţe (Set 4 buc)
1.00Set281.1 Set şurubelniţe (Set 4 buc)44220000-8

282 Şurub p/u lemn 3,5*16
2000.00Bucată282.1 Şurub p/u lemn 3,5*1644192200-4

283 Şurub p/u lemn 3,5*19
2000.00Bucată283.1 Şurub p/u lemn 3,5*1944192200-4

284 Şurub p/u lemn 3,5*25
2000.00Bucată284.1 Şurub p/u lemn 3,5*2544192200-4

285 Ruletă 5 m
2.00Bucată285.1 Ruletă 5 m44220000-8

286 Prelungitor-bobină 40 m
1.00Bucată286.1 Prelungitor-bobină 40 m44322100-4

287 Cabină de duş 90*90*185 cm
3.00Bucată287.1 Cabină de duş 90*90*185 cm44211110-6

288 Boiler electric 120 L
4.00Bucată288.1 Boiler electric 120 L39715000-7

289 Bec LED E27, 12W
70.00Bucată289.1 Bec LED E27, 12W Temperatura culoare (K) - 6400-

6500K;
Flux luminos (lm) - min.1100 lm.

31531000-7

290 Dulie ceramică E27
20.00Bucată290.1 Dulie ceramică E2731532400-8

291 Banda izolanta phv 10*20
6.00Bucată291.1 Banda izolanta phv 10*2044322300-6

292 Corp de iluminat 2*18 W
10.00Bucată292.1 Corp de iluminat 2*18 W31524100-6

293 Corp de iluminat 2*36 W
10.00Bucată293.1 Corp de iluminat 2*36 W31524100-6

294 Tub cu led 18 W 60 cm
25.00Bucată294.1 Tub cu led 18 W 60 cm31532910-6

295 Tub cu led 36 W 120 cm
30.00Bucată295.1 Tub cu led 36 W 120 cm31532910-6

296 Disc p/u metal 230 mm
5.00Bucată296.1 Disc p/u metal 230 mm44220000-8

297 Disc p/u metal 125 mm
7.00Bucată297.1 Disc p/u metal 125 mm44220000-8

298 Extinctor OP-6
80.00Bucată298.1 Extinctor OP-635111300-8

299 Extinctor OP-8
80.00Bucată299.1 Extinctor OP-835111300-8

300 Extinctor OP-9
60.00Bucată300.1 Extinctor OP-935111300-8

301 Extinctor OP-50
30.00Bucată301.1 Extinctor OP-5035111300-8

302 Extinctor OXP-100
20.00Bucată302.1 Extinctor OXP-10035111300-8

303 Tîrnăcop
40.00Bucată303.1 Tîrnăcop44511000-5

304 Căldări zincate
150.00Bucată304.1 Căldări zincate 12L44511000-5

305 Panou antiincendiu
50.00Bucată305.1 Panou antiincendiu35111510-3

306 Cherestea (scîndură)
10.00Metru cub306.1 Cherestea (scîndură) Şlefuită (rindeluită) din lemn ușor

200*25*6000
44191000-5

307 Cherestea (scîndură)
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10.00Metru cub307.1 Cherestea (scîndură) Nerindeluită din lemn uşor
200*30*6000

44191000-5

308 Dulap nerindeluit 200*300*6000
10.00Metru cub308.1 Dulap nerindeluit 200*300*600044191000-5

309 Grindă nerindeluită 100*100*600
10.00Metru cub309.1 Grindă nerindeluită 100*100*60044191000-5

310 Şipci nerindeluite 50*50*600
10.00Metru cub310.1 Şipci nerindeluite 50*50*60044191000-5

311 Ţiglă profilată metalică pentru acoperiş
3000.00Metru pătrat311.1 Ţiglă profilată metalică pentru acoperiş44112400-2

312 Tablă zincată grosime 2mm
1000.00Kilogram312.1 Tablă zincată grosime 2mm44170000-2

313 Ţeavă pătrată 20*20*2mm
600.00Metru313.1 Ţeavă pătrată 20*20*2mm44163100-1

314 Ţeavă pătrată 40*40*2mm
210.00Metru314.1 Ţeavă pătrată 40*40*2mm44163100-1

315 Ţeavă pătrată 60*60*2mm
140.00Metru315.1 Ţeavă pătrată 60*60*2mm44163100-1

316 Ţeavă pătrată 80*80*2mm
100.00Metru316.1 Ţeavă pătrată 80*80*2mm44163100-1

317 Ţeavă rotundă d-25*2,5mm
360.00Metru317.1 Ţeavă rotundă d-25*2,5mm44163100-1

318 Ţeavă rotundă d-32*2,5mm
275.00Metru318.1 Ţeavă rotundă d-32*2,5mm44163100-1

319 Ţeavă rotundă d-51*2,5mm
270.00Metru319.1 Ţeavă rotundă d-51*2,5mm44163100-1

320 Ţeavă rotundă d-76,1*2,5mm
220.00Metru320.1 Ţeavă rotundă d-76,1*2,5mm44163100-1

321 Ţeavă rotundă d-101,6*2,5mm
100.00Metru321.1 Ţeavă rotundă d-101,6*2,5mm44163100-1

322 Cornier 20*20*3mm
500.00Metru322.1 Cornier 20*20*3mm44430000-3

323 Cornier 40*40*3mm
250.00Metru323.1 Cornier 40*40*3mm44430000-3

324 Cornier 63*63*5mm
100.00Metru324.1 Cornier 63*63*5mm44430000-3

325 Armătură d-8
500.00Kilogram325.1 Armătură d-844430000-3

326 Armătură d-10
500.00Kilogram326.1 Armătură d-1044430000-3

327 Armătură d-12
500.00Kilogram327.1 Armătură d-1244430000-3

328 Armătură d-18
500.00Kilogram328.1 Armătură d-1844430000-3

329 Cuie 40mm
25.00Kilogram329.1 Cuie 40mm44192200-4

330 Cuie 60mm
25.00Kilogram330.1 Cuie 60mm44192200-4

331 Cuie 80mm
25.00Kilogram331.1 Cuie 80mm44192200-4

332 Cuie 100mm
25.00Kilogram332.1 Cuie 100mm44192200-4

333 Sîrmă moale
100.00Kilogram333.1 Sîrmă moale arsă d1,2mm44192200-4

334 Geamuri, glafuri şi uși pentru cazarma nr.
41 Brigada 1 I. Mo.

49.02Metru pătrat334.1 Fereastră din profil de mase plastice - 19 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere într-o poziţie + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insect;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5
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43.86Metru pătrat334.2 Fereastră din profil de mase - 17 buc;
- cu 4 camere;
- fără deschidere + geam termopan
„4S” grosimea 32 mm;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

139.30Metru pătrat334.3 Fereastră din profil de mase plastice - 54 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

0.76Metru pătrat334.4 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere într-o poziţie + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

1.24Metru pătrat334.5 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 5 camere;
- deschidere într-o poziţie + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

4.88Metru pătrat334.6 Uşă din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 5 camere, + geam termopan
„4S” grosimea 32 mm;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

4.05Metru pătrat334.7 Uşă din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 5 camere + geam termopan
„4S” grosimea 32 mm;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

107.50Metru334.8 Pervazuri/glafuri din mase plastice - lîţimea 500mm;
- montate în interior, inclusiv
capacele.

44221000-5

107.50Metru334.9 Pervazuri/glafuri metalice - lăţimea 300mm;
- montate la exterior.

44221000-5

335 Geamuri, glafuri și uşi pentru cazarma nr.
44 Brigada 1 I. Mo.

12.90Metru pătrat335.1 Fereastră din profil de mase plastice - 5 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere într-o poziţie + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

10.32Metru pătrat335.2 Fereastră din profil de mase plastice - 4 buc;
- cu 4 camere;
- fără deschidere + geam termopan
„4S” grosimea 32 mm;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

41.28Metru pătrat335.3 Fereastră din profil de mase plastice - 16 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

25.80Metru pătrat335.4 Fereastră din profil de mase plastice - 10 buc;44221000-5
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25.80Metru pătrat335.4 Fereastră din profil de mase plastice - cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

4.50Metru pătrat335.5 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

5.62Metru pătrat335.6 Fereastră din profil de mase plastice - 2 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere într-o poziţie + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

5.62Metru pătrat335.7 Fereastră din profil de mase plastice - 2 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

0.76Metru pătrat335.8 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere într-o poziţie + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

4.50Metru pătrat335.9 Uşă din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 5 camere, + geam termopan
„4S” grosimea 32 mm;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

5.36Metru pătrat335.10 Uşă din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 5 camere, + geam termopan
„4S” grosimea 32 mm;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

52.80Metru335.11 Pervazuri/glafuri din mase plastice - lăţimea 500mm;
- montate în interior, inclusiv
capacele.

44221000-5

52.80Metru335.12 Pervazuri/glafuri metalice - lîţimea 300mm;
- montate la exterior.

44221000-5

336 Geamuri, glafuri şi uşi pentru cazarma nr.
71 Brigada 2 I. Mo.

401.00Metru pătrat336.1 Fereastră din profil de mase plastice - 100 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

96.24Metru pătrat336.2 Fereastră din profil de mase plastice - 24 buc;
- cu 4 camere;
- fără deschidere + geam termopan
„4S” grosimea 32 mm;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

2.82Metru pătrat336.3 Fereastră din profil de mase plastice - 2 buc;44221000-5
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.82Metru pătrat336.3 Fereastră din profil de mase plastice - cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
-  demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

18.20Metru pătrat336.4 Fereastră din profil de mase plastice - 6 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

22.90Metru pătrat336.5 Uşă din profil de mase plastice - 7 buc;
- cu 5 camere căptușite cu panouri
7sandwich, + geam termopan „4S”
grosimea 32 mm;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

227.94Metru336.6 Pervazuri/glafuri din mase plastice - lăţimea 300mm;
- montate în interior, inclusiv
capacele;

44221000-5

227.94Metru336.7 Pervazuri/glafuri metalice - lăţimea 200mm;
- montate la exterior;

44221000-5

337 Geamuri, glafuri şi uși pentru cantina din
Academia militară

115.50Metru pătrat337.1 Fereastră din profil de mase plastice - 22 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

6.04Metru pătrat337.2 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

4.46Metru pătrat337.3 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

52.50Metru pătrat337.4 Fereastră din profil de mase plastice - 10 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

1.66Metru pătrat337.5 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc.;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

1.36Metru pătrat337.6 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;

44221000-5
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1.36Metru pătrat337.6 Fereastră din profil de mase plastice - inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

3.05Metru pătrat337.7 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

8.54Metru pătrat337.8 Fereastră şi ușă din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziții + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

6.07Metru pătrat337.9 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziții + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

3.33Metru pătrat337.10 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziții + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

6.70Metru pătrat337.11 Uşă din profil de mase plastice - 2 buc;
- cu 5 camere căptușite;
- cu panouri 8Sandwich, + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

40.55Metru pătrat337.12 Fereastră din profil de mase plastice - 17 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziții + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

1.27Metru pătrat337.13 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziții + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

1.83Metru pătrat337.14 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziții + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

0.74Metru pătrat337.15 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziții + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5



pag. 17

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.47Metru pătrat337.16 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziții + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

5.70Metru pătrat337.17 Fereastră din profil de mase plastice - 3 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziții + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

0.81Metru pătrat337.18 Fereastră din profil de mase plastice - 1 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziții + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

149.52Metru337.19 Pervazuri/glafuri din mase plastice - lăţimea 250 mm;
- montate în interior, inclusiv
capacele.

44221000-5

149.52Metru337.20 Pervazuri/glafuri metalice - lăţimea 150 mm;
- montate la exterior.

44221000-5

338 Geamuri, glafuri și uşi pentru căminul
studențesc din Academia militară

176.70Metru pătrat338.1 Fereastră din profil de mase plastice - 62 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

91.20Metru pătrat338.2 Fereastră din profil de mase plastice - 32 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

37.95Metru pătrat338.3 Fereastră din profil de mase plastice - 6 buc;
- cu 4 camere;
- deschidere în două poziţii + geam
termopan „4S” grosimea 32 mm;
- inclusiv plasa pentru insecte;
- demontarea tîmplăriei vechi +
montarea acestora.

44221000-5

164.50Metru338.4 Pervazuri/glafuri din mase plastice - lăţimea 350mm;
- montate în interior, inclusiv
capacele.

44221000-5

164.50Metru338.5 Pervazuri/glafuri metalice - lăţimea 250 mm;
- montate la exterior.

44221000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
20 decembrie 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 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (3.4), confirmată prin aplicarea

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

semnăturii şi ştampilei umede a ofertantului.
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. Copie - confirmată prin
aplicarea ştampilei umede a ofertantului.

Da

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

Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ștampilei umede a ofertantului (Licenţa de activitate).
După caz, în cazul în care operatorului economic
conform legislaţiei este obligat să posede astfel de act.

Da

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 (3.5), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei umede a ofertantului.

Da

9 Oferta Original - conform formularului (3.1), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei umede a ofertantului.

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (3.3). Confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei umede a ofertantului

Da

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei umede a 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

Peiroada de activitate în domeniu. Nu

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

Nu se cere Nu

15 Specificaţii tehnice Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (4.1), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei umede a ofertantului.

Da

16 Specificaţii de preţ. Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (4.2), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei umede a ofertantului.

Da

17 Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-  copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului

Da

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

Da

19 Varianta electronică a ofertei Va transmisă pe poşta electronică a autorităţii
contractante ,,mihail.turanin@army.md"

Nu
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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.: stanislav.pojar@army.md022-25-23-00 25-22-09
25-24-78 ,  Fax: 022 25 20 49 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: TURANIN  MIHAIL,  Specialist  Serviciu  supraveghere  tehnică,  Secţia
infrastructură  şi  supraveghere  tehnică

Setul de documente poate fi primit la adresa: Pe adresa electronică ,,mihail.turanin@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: 10.11.2017 10:00
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84pe 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

10.11.2017 10:00la:
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84pe 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 2%

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


