
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea ECHIPAMENT MILITAR – ŢESĂTURI PENTRU 

UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂŢILOR ARMATEI 

NAŢIONALE ÎN ANUL 2023 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție LICITAȚIA DESCHISĂ  
(tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu a Ministerului Apărării 

2. IDNO: 1006601001229  

3. Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  

4. Numărul de telefon/fax: 022 25 21 28/ 25 21 49/ 25 20 71/ 25 23 00/ fax: 25 20 49 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: 

dumitru.negoita@army.md, tatiana.marian@army.md și https://www.army.md/. 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la 

documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 

SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 

mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 

achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție a 
Ministerului Apărării . 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 

N
r.

 d
/o

  
Cod 

CPV 

 

Denumirea 

bunurilor/ 

serviciilor U
n

it
a

te
a

 

d
e
 

 
 

Cantitatea 

 
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde 

de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru fiecare 
lot în parte) 

Lotul 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19260000-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Țesătură 

combinată cu 

desen camuflat 

woodland, de tip 

Rip-Stop 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26000 

TABELUL 

indicilor calitativi şi valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii 
combinate cu desen camuflat woodland, 

de tip Rip-Stop 
 

Nr 

oor 
Indici calitativi 

Unitatea de 

măsură 

Valoarea indicelui 

1.  
Compoziţia fibrelor din masa generală a 

mostrei (Reglementarea tehnică) 
% 

50±5 bumbac 

50±5 naylon 

(polyamid PA) 

2.  Densitatea superficială gr/m² 245±5 

Rezistenţa, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0) 

3.  La spălare (GOST 9733.4)   

- Schimbarea culorii iniţiale  (pe scara 

de 5 baluri) 
baluri ≥ 4 

- Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara 

de 5 baluri) 
baluri ≥ 4 

Transpiraţiei (GOST 9733.6)   

- Schimbarea culorii iniţiale (pe scara 

de 5 baluri) 
baluri ≥ 4 

- Vopsirea ţesăturii conexe (pe scara 

de 5 baluri) 
baluri ≥ 4 

La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara 

de 5 baluri) 
baluri ≥ 4 

La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe 

scara de 5 baluri) 
baluri ≥ 4 

Rezistenţa vopsirii la acţiunea diluanţilor 

organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 

baluri) 

baluri ≥ 4 

Rezistenţa vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 

9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) 
baluri ≥ 4 

4.  Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 şi GOST 30157.0  

Regim С11П 9 O1) 

- urzeală % ± 2 

- bătătură % ±2 

5.  Lăţimea ruloului cm 150 ±2 

6.  Lungimea ruloului (întreg) m.l. ≥ 70 

7.  Sarcina de rupere a unei bucăţi cu dimensiunile  

50 x 200 mm (GOST 3813) 

N (kgc)  

 - urzeală N (kgc) ≥ 1250 

 - bătătură N (kgc) ≥ 900 

8.  Numărul de fire de ață pe 10 cm   

 - urzeală fire 370±5 

 - bătătură fire 210±3 

9.  Rezistenţa la uzură  cicluri ≥ 5000 

Indicii fizico-igienici 

10.  Conţinutul de formaldehide libere (GOST 

25617 şi ISO 1833) 

mcg/gr < 500 

11.  Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2) % ≥6 

12.  Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77) dm³/m² ≥ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500000,00 

http://www.army.md/
http://www.army.md/


     Țesătura de tip Rip-Stop, cu  desen camuflat 

woodland conform modelului aprobat de autoritatea 

contractantă. Operatorii economici cointeresați pot 

examina /vizualiza și recepționa modelul de țesătură 

la sediul autorității contractante. 

Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor prezenta 

mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de 

deschidere a ofertelor. 

Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului 

la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa 

str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. 

La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă 

raportul de încercări cu reflectarea specificației 

tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru raportul 

de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea 

contractantă, pentru fiecare partidă livrată). Nu se 

admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuţi 

conform GOST161-86. 

Termen de livrare: până la 30 iunie 2023. 

 

Valoarea estimativă totală 3500000,00 

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, 
dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică 

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate 

depune oferta (se va selecta): pentru un singur lot 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite) 

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea se va efectua cu 

transportul vânzătorului la Secţia echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. 

Chişinău, conform termenilor indicați în rubrica „Specificarea tehnică deplină solicitată”. 

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023  

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat 
numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu . 

(indicați da sau nu) 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al 

unor acte administrative (după caz): nu . 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim 

(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile 

solicitate (DUAE, documentație): 

N
r.

 d
/o

 

Criteriile de calificare și de selecție 

(Descrierea criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

 
1. 

 

Propunerea tehnică 

Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, conform 

documentației standard) – original, cu aplicarea 

semnăturii electronice a 

ofertantului 

 

Obligatoriu 

 

 

 

 

 

 

 

Specificații de preț (anexa nr. 23, conform 

documentației standard) – original, cu aplicarea 

semnăturii electronice a 

ofertantului 

 

Obligatoriu 



 

 
2. 

 

Propunerea financiară 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei 

fără TVA: 

1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform 

documentației standard) - original eliberat de 

bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a 

ofertantului 

sau 

2. transfer la contul autorităţii contractante 

copia ordinului   de   plată cu aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 

 

 

 

 

Obligatoriu 

 
3. 

 

Eligibilitatea ofertantului 

DUAE - Formularul standard al Documentului 

Unic de Achiziţii European, cu aplicarea 

semnăturii electronice a 

ofertantului 

 

Obligatoriu 

 

4. 
 

Cererea de participare 
Original, cu aplicarea semnăturii 

electronice   a ofertantului (anexa nr.7, 

conform documentației standard) 

 

Obligatoriu 

 

5. 
Declaraţie privind valabilitatea 

ofertei 

Original, cu aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului (anexa   nr. 8, 

conform documentației standard) 

 

Obligatoriu 

17. Garanția pentru ofertă, după caz da, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, 

(conform datelor bancare pct.39 din anunţ). 

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz da, cuantumul 5% din valoarea 

contractului, inclusiv TVA (conform pct.39 din anunţ). 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 

procedurii negociate), după caz: perioada de 30 zile între data publicării anunțului de 

participare și data limită de depunere a ofertelor, conform al.6), art.47, Legea nr.131 din 

03.07.2015, privind achiziţiile publice, din motivul necesităţilor stringente ale Armatei 

Naţionale. Documentaţia de atribuire va fi publicată pe site-ul oficial al Armatei Naţionale, la 

rubrica Infocentru → Achiziții publice →Anunțuri de achiziționare. 

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=149&submenuheader=5 

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va 

utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică. 

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt. 

22. Ofertele se prezintă în valuta: lei MDL 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut. 
Conform art. 20 alin.(8), Legea nr. 131/2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat 

pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în 

termen de 3 zile lucrătoare, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative 

actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în 

conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, după cum urmează: 

N
r.

 d
/o

  
Descrierea 

criteriului/cerinţei 

 
Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinţei: 

 
Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

 

 

 

1. 

 

 

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 electronice a ofertantului. 

Operatorul economic nerezident va prezenta 

documente din ţara de origine care dovedesc 

forma de înregistrare / atestare 

ori apartenenţa din punct de vedere profesional. 

 

 

 

Obligatoriu 

http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=149&submenuheader=5


 

2. 
Certificat de atribuire a 
conturilor bancare 

Copie eliberată de banca deţinătoare de cont 

cu codurile IBAN, confirmată prin semnătura 

electronică a ofertantului. 

 

Obligatoriu 

 
 

3. 

 

Certificat privind lipsa sau 

existenţa restanţelor faţă de 

bugetul public naţional 

Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), 

confirmată prin semnătura 

electronică a ofertantului. 

 

 

Obligatoriu 

4. 
Prezentarea de dovezi privind 

conformitatea bunurilor, 

identificată prin referire la 

specificațiile solicitate 

Raport de încercare/testare, emis de un laborator 

autorizat de încercări, cu reflectarea indicilor 

solicitați în specificațiile tehnice. 

Obligatoriu 

Conform art.26 alin.(8), Legea nr.131/2015, privind achiziţiile publice, în cazul în care două 

sau mai multe oferte sunt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - 

capacitatea economică şi financiară (art.18, lit. c), Legea 131/2015). 

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere 

economic, precum și ponderile lor: 
Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

- - - 

- - - 

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: conform SIA „RSAP”; 

- pe: conform SIA „RSAP”. 

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

Cererile de participare vor fi depuse conform pct.16 din anunț 

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile . 

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP                          
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

29. Persoanele       autorizate       să       asiste        la        deschiderea        ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba 

de stat. 

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 

ale Uniunii Europene: nu                                                                                                                                                           
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv 
(dacă este cazul: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2023-003113 din 06.01.2023  . 

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea 

anunțurilor viitoare: nu . 

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat 

un astfel de anunţ:  BAP conform art. 28, alin. (3), Legea 131/2015. 

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA „RSAP” 

mailto:contestatii@ansc.md


37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da 

Sistemul de comenzi electronice Nu 

Facturarea electronică Da 

Plățile electronice Da 

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu . 

(se specifică da sau nu) 

39. Alte informații relevante: 

1. Operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice, vor asigura 

implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de 

confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011, privind protecția datelor cu 

caracter personal. 

2. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, 

ofertantul/ ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante 

și Agenției Achiziții Publice (conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor 

nr.145 din 24 noiembrie 2020).  

3. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, scrisoare de 

garanție, conform anexei nr. 9 din documentația standard pentru realizarea achiziţiilor 

publice de bunuri și servicii sau prin transfer la contul autorităţii contractante (ordin de 

plată-original), conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerului 

Apărării 
Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat  

Codul fiscal: 1006601001229  

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA  

cu nota: „Pentru garanţie de ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA”. 

4. Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (original), în mărime de 5% 

din valoarea contractului, inclusiv TVA, (emisă de o bancă comercială, cu  termenul de 

valabilitate până la 31.12.2022) conform anexei nr.10 din documentația standard pentru 

realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii sau prin transfer la contul autorităţii 

contractante (ordin de plată-original), conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerului 

Apărării 
Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat  

Codul fiscal: 1006601001229  

IBAN: MD07TRPCAA518440B00572AA  

cu nota: „Pentru garanţia de bună execuţie a contractului”.  

5. Ofertele ce depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei nu vor fi acceptate. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: Oleg SOLOMON 


