ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea: SERVICII DE CROITORIE (CONFECŢIONARE A CHIPIULUI
DIN ȚESĂTURĂ COMBINATĂ CU DESEN CAMUFLAT CU COCARDĂ BRODATĂ, SCURTEI
CĂLDUROASE DIN ȚESĂTURĂ COMBINATĂ CU DESEN CAMUFLAT), PENTRU
NECESITĂŢILE ARMATEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2019
prin procedura de achiziţie________CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI_________________
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii 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 23 00; 022 25 20 71; 022 25 21 49/ 022 25 20 49
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: dumitru.negoita@army.md,
olga.conovalova@army.md.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de
achiziţie comună): _____________Instituţie publică_________________
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri
/servicii/lucrări:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serv
iciilor/lucrăril
or solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantita
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referinţă

Valoarea estimată
fără TVA
(se va indica pentru
fiecare lot în parte)

Lotul 1

1.

98393000-4

Servicii de
confecţionare
a ”Chipiu din
ţesătură
combinată cu
desen
camuflat cu
cocardă
brodată”

buc

1400

Chipiul este format din disc, calotă, bordură şi
cozoroc. Discul are formă eliptică şi acoperă
partea frontală, partea posterioară şi creştetul
capului. Calota prevede o bordură în partea
inferioară şi cîte 3 capse din cupru pe părţile
laterale. Bordura reprezintă o fîşie îngustă, cu
lăţimea de 3 cm, care înconjoară perimetrul
capului. Calota este căptuşită cu ţesătură de
bază. Cozorocul este format din material plastic
de 2,5-3 mm acoperit cu ţesătură de bază,
matlasată pe toată suprafaţa cu intervalul de 5
mm. Cocarda este brodată direct pe chipiu și are
forma pajurei de pe emblema Armatei Naționale,
cu dimensiunile de (l 65mm x h 45mm).
Chipiul va corespunde mostrei aprobate de către
autoritatea contractantă. Ţesătura de bază este
eliberată Prestatorului de către Beneficiar.
Prestatorul concomitent cu livrarea ultimei
partide va prezenta actul de croire si va restitui
rămăşiţele întregi de stofă la depozitul
beneficiarului. Termen de livrare:
Pînă la 15.07.2019 – 700 unit;
Pînă la 15.08.2019 – 700 unit.

70000,00

800

Scurta este constituită din partea din faţă, spate,
mîneci, guler şi glugă. Partea din faţă este
formată din două repere simetrice. Sistemul de
închidere a acestor repere constituie un fermoar
acoperit cu bordură, care se închide la un rînd de
capse plasate în cinci niveluri. Pe partea
superioară a părţii din faţă sînt aplicate două

305000,00

Lotul 2

2.

98393000-4

Servicii de
confecţionare
a ”Scurtă
călduroasă din
ţesătură
combinată cu
desen
camuflat”

buc
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buzunare executate în tăietură cu clape puţin
înclinate. Buzunarele se încheie cu capse. Pe
centrul pieptului, la nivelul capselor 2 şi 3, este
aplicat un suport pentru epolet. Partea din spate
este formată dintr-un reper întreg. Mîneca este
montată şi formată din partea anterioară şi
posterioară. Gulerul este de tip ştei cu capetele
răsfrînte. În partea posterioară a gulerului este
prevăzut un buzunar pentru glugă care se încheie
cu fermoar. Gluga este formată din două părţi
simetrice din material impermeabil cu desen
camuflat. Baza glugii este fixată prin cusătură în
răscroiala gîtului. Terminaţia glugii este
prelucrată cu tăietură închisă prin care trece un
şiret pentru ajustarea acesteia. Scurta este
prevăzută cu căptuşeală din ţesătură culoare
neagră. Termoizolarea scurtei este prevazută din
sintepon, compusă din următoarele părţi: partea
din faţă, spate, mîneci şi guler cu ştei. Partea din
spate este formată dintr-un reper. Stofa de bază
este eliberată Prestatorului de către Beneficiar.
Concomitent cu livrarea ultimei partide
Prestatorul prezintă Actul de croire şi livrează
rămăşiţile întregi de stofă la depozitul
Beneficiarului. Mărimile tipodimensionale ale
scurtelor se vor prezenta Prestatorului după
semnarea contractului. Termen de livrare: pînă
la 01.10.2019
Total loturi: 2
Valoarea estimativă totală fără TVA

375000,00

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
Pentru fiecare lot în parte.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

.

nu se admite
(indicaţi se admite sau nu se admite)

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Pînă la 15.07.2019 – 700
chipiuri; pînă la 15.08.2019 – 700 chipiuri; pînă la 01.10.2019 – 800 scurte.
12. Termenul de valabilitate a contractului:

31.12.2019.

.

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

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere
de lege sau al unor acte administrative (după caz):
nu
.
(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

15.
Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale)
cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):
Nr.
d/o

1.

2.

Descrierea criteriului/cerinţei

Eligibilitatea ofertantului

Propunerea financiară

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei:
DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de
Achiziţii European, cu aplicarea semnăturii electronice a
ofertantului.
Formularul ofertei (F 3.1) – original, cu aplicarea semnăturii
electronice a ofertantului.
Specificaţii de preţ (F 4.2) – original, cu aplicarea
semnăturii electronice a ofertantului.
Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA (F
3.2) - original eliberat de bancă sau copia ordinului de plată
la contul IBAN MD28TRPCAA518410A00572AA, cu
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.
2

Nivelul minim/
Obligativitatea
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

3.

Specificaţii tehnice (F 4.1) – original, cu aplicarea
semnăturii electronice a ofertantului.

Propunerea tehnică

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al
procedurii negociate).
17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): se va utiliza licitaţia electronică
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu sunt.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut
Conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat
pe primul loc va prezenta în termen de 3 zile, 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:
Nr.
d/o

1.

2.
3.

Descrierea criteriului/cerinţei

Dovada înregistrării persoanei juridice,
în conformitate cu prevederile legale
din ţara în care ofertantul este stabilit
Certificat privind lipsa sau existenţa
restanţelor faţă de bugetul public
naţional
Certificat de atribuire a conturilor
bancare

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei:
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice – cu 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.
Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatuluiconform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova) cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului..
Eliberat de banca deţinătoare de cont cu codurile IBAN, cu
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului..

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Conform art. 26 alin.18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, în cazul în care
două sau mai multe oferte sunt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea
tehnică şi/sau profesională (art. 18, lit. d), Legea 131/2015).
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi ponderile lor:
Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

-

-

-

-

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] 23:30
- pe: [data] 14.04.2019.
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: :

45 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:

SIA RSAP

.
.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului
cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
stat.
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: :
.
(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului)
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28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) şireferinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul):____-___
30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:
-.
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:
.
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 03.04.2019.
33. În cadrul procedurii de achiziţie 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
Da
facturarea electronică
Da
plăţile electronice
Da
34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene):
nu.
.
(se specifică da sau nu)

35. Alte informaţii relevante:
1. Numărul de runde: conform SIA RSAP
2. Pasul minim de licitare: conform SIA RSAP
3. Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie în mărime de 5% din valoarea
contractului, inclusiv TVA, (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.3 din
documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii prin cererea
ofertelor de preţuri, sau prin transfer la contul autorităţii contractante, 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 garanţia de buna execuţie a contractului”..
Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu VOINU
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L.Ş.

