
CAPITOLUL II 
FI§A DE DATE A ACHIZITIEI (FDA) 

 1. Dispozitii generate 

Nr. Rubrica Datele Autoritatii Contractante/Organizatorului 
procedurii

1.1. Autoritatea contractanta/Organizatorul 
procedurii, IDNO:

Departamentul dotari al Ministerului Apararii
1006601001229

1.2. Obiectul achizijiei:

Servicii de croitorie (confectionare a tunicii si 
Dantalonilor din tesStura combinata cu desen 
camuflat de tiD U.S. Woodland), oentru necesitatile 
armatei nationale in anul 2019

1.3. Numarul §i tipul procedurii de achizitie: Conform SIA RSAP

1.4. Tipul obiectului de achizitie: Licitatie deschisa

1.5. Codul CPV:
98393000-4 
Servicii de croitorie

1.6. Sursa alocafiilor bugetare/banilor publici §i 
perioada bugetara: Ministerul Finanjelor

1.7. Administratorul alocatiilor bugetare: Departamentul dotari al Ministerului Apararii

1.8. Partenerul de dezvoltare (dupa caz): -

1.9. Denumirea cumparatorului, IDNO: Departamentul dotari al Ministerului Apararii 
1006601001229

1.10. Destinatarul serviciilor, IDNO: Depozit echipament al AN

1.11. Limba de comunicare: De stat

1.12. Locul/Modalitatea de transmiterea 
clarificarilor referitor la documentatia de 
atribuire

Adresa: Republica Moldova, CHI§INAU 
CENTRU, mun. Chisinau, §os. Hince§ti 84 
Tel: 022 25 23 00 25 20 71 25 21 49 
Fax: 022 25 20 49
E-mail: dumitru.negoita@army.md 
olga.conovalova@army.md.
Persoana de contact: NEGOITA DUMITRU

1.13. Contract de achizitie rezervat atelierelor 
protejate

-

1.14. Tipul contractului: prestari servicii

1.15. Conditii speciale de care depinde 
indeplinirea contractului:

nu se aplica

mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:olga.conovalova@army.md


2. Lista serviciilor §i specificatiile tehnice:

Nr.
d/o

Cod CPV
Denumire
serviciilor
solicitate

Unitatea
de

masura

Cantitate
a

Specificatia tehnica deplina solicitata, Standarde 
de referinta

Lotu 1

1.1. 98393000-4

Servicii de 
confectionare 
a tunicii §i 
pantalonilor 
din tesatura 
combinata cu 
desen
camuflat de 
tip “U.S. 
W oodland”

set 5500

Tunica $i pantaloni din [esatura combinata cu desen camuflat 
de tip padure amenajat cu epolet care reprezinta gradul militar, 
ecuson la mineca al AN, brodate cu fir de culoare neagra §i 
ecusonul la mineca al AN brodat pe fondal kaki. Tunica este 
constituita din partea din fata, spate, maneci §i guler.

Partea din fata este formats din doua repere simetrice. Partea 
din fa^a a tunicii se include cu fermoar §i fenta care se fixeaza 
cu benzi de velcro. La nivelul partii superioare a buzunarului 
este aplicat suportul pentru epolet (banda velcro) 5x10 cm. In 
partea superioara a partii din fa 0  a rcpcrelor sant aplicate doua 
buzunare de tip trapez dreptunghic. Inchiderea buzunarelor se 
face prin intermediul a doua fermoare ascunse, plasate pe 
parple exterioare ale buzunarelor. Partea superioara a 
buzunarului constituie 14 cm, iar partea inferioara 17 cm. La un 
interval de 3-5 mm de la partea superioara a buzunarului se 
fixeaza banda Velcro cu dimensiunile 2,5x14cm, pentru lipirea 
ecusonului de identitate personala §i de apartenenja de stat.

Partea din spate este formata dintr-un reper intreg. Tunica 
este ajustata pe parjile laterale la nivelul liniei taliei. Terminapa 
tunicii este prelucrata cu taietura inchisa. Maneca tip cama§a 
este montata cu о singura cusatura. Pe partea superioara a 
manecilor sant aplicate doua buzunare de tip “ghiozdan”, cu 
dimensiunile 18x12 cm. Buzunarele se incheie cu ajutorul unui 
fermoar ascuns. Peste intreaga suprafaja a buzunarului se 
fixeaza banda velcro care se acopera cu о banda din tesatura de 
baza. Banda velcro se fixeaza pe centru, la о distanja de 5 mm 
de la marginile buzunarului. Buzunarele se aplica la distanfa de 
8 cm, pe centru, de la incheietura minecii cu partea din faja §i 
spate a tunicii. La partea superioara a buzunarului minecii 
stingi este prevazut un orificiu pentru pixuri §i creioane. 
Terminatia manecii este prevSzuta cu manjeta, care se incheie 
§i se ajusteaza cu banda velcro. M anjeta de ajustare a minecii 
se incepe de la cusatura partii inferioare a minecii. Regiunea 
cotului este dublata cu о intaritura de forma trapezoidaia din 
tesatura de baza. Gulerul este rasfrant, de tip §tei, avand 
colturile sub unghi drept §i sistemul de Tnchidere prin banda 
velcro. Cusaturile de baza cu exceptia rascroiturii manecii se 
executa de model „Francez”.

Pantalonii sant constituifi din partea din fata, spate §i cordon. 
Partea din fata este formata din doua repere simetrice. Cusatura 
de mijloc este prelucrata cu §li{, care se incheie cu patru nasturi 
§i butoniere. In partea din fa{a sint prevazute doua buzunare 
laterale cu refilefi. Mai jo s de buzunarele laterale sant aplicate 
doua buzunare tip „cargo”, care se incheie cu doi nasturi, prin 
intermediul clapelor prelucrate cu fenta ascunsa. Partea 
superioara a buzunarelor tip „cargo” este inclinata spre partea 
din fata sub un unghi de 15°. In regiunea genunchilor este 
aplicata о intaritura suplimentara de forma dreptunghiulara din 
tesatura de baza. Pe partea lateraia a intariturii suplimentare a 
pantalonului sting este fixat un buzunar dreptunghiular cu 
dim ensiuneal6xl2 cm.

Partea din spate este formata din doua repere simetrice. La 
partea superioara a spatelui sunt prevazute 2 buzunare cu clapa 
cu latimea de 14-15 cm, care se incheie cu 2 nasturi. 
Buzunarele sint executate la distanta de 6-7 cm de cusatura 
beteliei. Cambrarea in talie se realizeaza cu ajutorul a doua 
pense plasate simetric pe ambele parti. In regiunea spatelui este 
aplicata о intaritura suplimentara de forma ovaia din tesatura de 
baza. Cordonul este montat in cusatura taliei §i este prevazut cu 
7 gaici. Cordonul se ajusteaza pe corp cu ajutorul a doi §nali de 
forma dreptunghiulara, plasati in regiunea cusaturii laterale prin



intermediul a doi nasturi §i о butoniera. In regiunea gleznei, 
pantalonii sant ajustaji cu ajutorul unei panglici din (esatura 
poliesterica, care este trecuta prin doua butoniere pe indoitura 
terminajiei pantalonilor. Cusaturile de baza se executa de 
model „Francez”. Modelul uniformei §i materialele auxiliare sa 
corespunda modelului stabilit de autoritatea contractanta. 
Prestatotul urmeaza sa prezinte autoritajii contractante 
modelele de materiale auxiliare, care urmeaza a fi folosite 
pentru coaserea §i ajustarea uniformei militare. Toate cusaturile 
se efectueaza cu a.\a de model 45 LL. Concomitent cu livrarea 
ultimei partide de bunuri materiale se prezinta actul de croire §i 
ramSjifele intregi de stofa. La livrarea fiecarei partide de marfa 
prestatorul va prezenta §i tabelul cantitafilor pe marimi 
tipodimensionale. Abateri de la procesul tehnologic §i 
inlocuirea materialelor utilizate pentru confectionare nu se 
admit. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea 
contractului. Livrarea bunurilor confecfionate se va efectua cu 
transportul Prestatorului la Depozitul echipament al A.N. situat 
pe str. Pietrarilor 3, mun. Chisinau.
Termen de livrare:
Pina la 15.04.2019 -  2200 seturi 
Pina la 01 .07 .2019- 1800 seturi 
Pina la 01.09.2019 -  1500 seturi.

3. Pregatirea ofertelor
3.1. Oferte alternative: nu vor f i  acceptate

3.2. Garantia pentru oferta:

Oferta va fi insotita de о Garantie pentru oferta (emisa de о banca 
comerciala) conform formularului F3.2 din sectiunea a 3-a -  Formulare 
pentru depunerea ofertei sau garantia pentru oferta prin transfer la contul 
autoritatii contractante, conform urmatoarelor date bancare:
Beneficiarul platii: DEPARTAMENTUL DOTARI AL 
MINISTERULUI APARARII
Denumirea Bancii: Ministerul Finantelor -  Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601001229
IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA
cu nota “Pentru garantia pentru oferta la licitatia deschisa, (produse 
alimentare)”.

3.3. Garantia pentru oferta va fi 
in valoare de: 1% din valoarea ofertei fara TVA.

3.4. Edifia aplicabila a Incoterms 
§i termenii comerciali 
acceptati vor fi (dupa caz):

DDP - Franco destinatie vamuit, Incoterms 2013.

3.5. Termenul de prestare:
Pina la 15.04.2019 -  2200 seturi 
Pina la 01 .07 .2019- 1800 seturi 
Pina la 01 .09 .2019- 1500 seturi.

3.6. Locul prestarii serviciilor: Depozit echipament al AN, mun. Chisinau, str, Pietrarilor, 3

3.7. Metoda §i condifiile de plata 
vor fi: Prin virament, in termen de 30 de zile bancare dupa livrarea fiecarei lot.

3.8. Perioada valabilitatii ofertei 
va fi de: 45 zile.

3.9. Ofertele in valuta straina: Nu se accepta.

4. Depunerea ?i deschiderea ofertelor
11 Locul/Modalitatea de 

depunerea ofertelor, este: Ofertele vor fi prezentate in forma electronica prin SIA „RSAP”

4.2. Termenul limita de
depunere a ofertelor este: Data: conform platformei SLA”RSAP”



Persoanele autorizate sa

4.3. asiste la deschiderea ofertelor Ofertantii sau reprezentantii acestora au dreptul sa participe la
(cu exceptia cazului cind deschiderea ofertelor, cu exceptia cazului cind ofertele au fost depuse
ofertele au fost depuse prin prin S1A “RSAP”
SLA “RSAP”).

5. Evaluarea §i compararea ofertelor

5.1.

Preturile ofertelor depuse in 
diferite valute vor fi 
convertite in:

lei MD

Sursa ratei de schimb in 
scopul convertirii: -

Data pentru rata de schimb 
aplicabila va fi: -

5.2. Modalalitatea de efectuare a 
evaluarii:

Criteriul aplicat pentru adjudecarea contractului va fi cel mai mic pret 
fara TVA §i prezentarea documentelor obligatorii solicitate (art. 181, 
alin. 8, Legeanr. 131 din 03.07.2015).

5.3. Factorii de evaluarea vor fi 
urmatorii: -

6. Adjudecarea contractului

6.1. Criteriul de evaluare aplicat 
pentru adjudecarea 
contractului va fi:

Cel mai mic pret prezentarea documentelor obligatorii solicitate.

6.2.
Suma Garantiei de buna 
executie (se stabilejte 
procentual din preful 
contractului adjudecat):

5% din valoarea contractului, inclusiv TVA.

6.3. Garanjia de buna execute a 
contractului:

Contractul va fi insotit de о Garantie de buna execute (emisa de о 
banca comerciala) conform formularului F 5.2 din sec^iunea a 5-a -  
Formulare de contract sau prin transfer la contul autorita{ii 
contractante, conform urmatoarelor date bancare:
Beneficiarul platii: DEPARTAMENTUL DOTARI AL 
MINISTERULUIAPARARII
Denumirea Bancii: Ministerul Finantelor -  Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601001229
IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA
cu nota “Pentru garantia de buna executie a contractului.

6.4.

Forma de organizare juridica 
pe care trebuie sa о ia 
asocierea grupului de 
operatori economici carora li 
s-a atribuit contractul

Nu se cere

6.5.

Numarul maxim de zile 
pentru semnarea §i 
prezentarea contractului catre 
autoritatea contractanta, de la 
remiterea acestuia spre 
semnare:

3 zile

Continutul prezentei Fi$e de date a achizifiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului 
Informational Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZITIILOR PUBLICE”. Grupul de 
lucru pentru achizitii confirma corectitudinea continutului Fi§ei de date a achizitiei, fapt pentru care 
poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.



Sergiu VOINU

Conducatorul grupului de lucru:


