FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

1. Dispoziţii generale
Nr.

Rubrica

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului
procedurii
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apărării
1006601001229
Echipament militar (Fes de ”Fleece”), pentru
necesităţile Armatei Naţionale în anul 2019 (în
repetare)

1.1.

Autoritatea contractantă/Organizatorul
procedurii, IDNO:

1.2.

Obiectul achiziţiei:

1.3.

Numărul şi tipul procedurii de achiziţie:

Licitație deschisă

1.4.

Tipul obiectului de achiziţie:

Echipament militar

1.5.

Codul CPV:

1.6.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici
şi perioada bugetară:

Ministerul Finanţelor

1.7.

Administratorul alocaţiilor bugetare:

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apărării

1.8.

Partenerul de dezvoltare (după caz):

-

1.9.

Denumirea cumpărătorului, IDNO:

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apărării
1006601001229

1.10.

Destinatarul bunurilor, IDNO:

Secţia echipament

1.11.

Limba de comunicare:

De stat

Locul/Modalitatea de transmiterea
clarificărilor referitor la documentaţia de
atribuire

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU
CENTRU, mun. Chişinău, şos. Hînceşti 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: NEGOIŢĂ DUMITRU

1.12.

1.13.
1.14.
1.15.

ocds-b3wdp1-MD-1563794998726

18400000-3
Îmbrăcăminte specială şi accesorii

Contract de achiziţie rezervat atelierelor
protejate
Tipul contractului:
Condiţii speciale de care depinde
îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

Vînzare - cumpărare
-

2. Listă bunurilorşi specificaţii tehnice:
Nr.
d/o
Lotul 1

Cod
CPV

Denumire bunurilor
solicitate
Digitally signed by Voinu Sergiu
Date: 2019.07.22 15:08:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.1

18443340-1

Fes de ”fleece”

buc

10000

Fesul este de fleece dintr-un singur reper în
formă de emisferă cu terminaţia dublată și
răsfrîntă. Culoarea military olive, pantone
19-0622TPX. În partea superioară fesul este
executat în formă de emisferă, asamblat din
4 cute.
Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate
la semnarea contractului. Livrarea bunurilor
materiale se va efectua cu transportul
Vînzătorului la Secția echipament a A.N.,
situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chişinău.
La livrare furnizorul prezintă raportul de
încercări pentru materia primă din care este
confecționat fesul.
Caracteristici:
- compoziția – polyester 100%;
- densitatea – 250±15gr/m2;
- higroscopicitatea – maxim 2%;
- grosimea țesăturii – minim 3,8mm;
- permeabilitatea la aer – minim 450dm3
(m2c);
- extensibilitatea pe lățime – 15-40%;
- rezistența la frecarea uscată – minim 4
baluri;
- rezistența la frecarea umedă – minim 3
baluri.
Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor
prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a ofertelor.
Termen de livrare: pînă la 10.12.2019

3. Pregătirea ofertelor
3.1. Oferte alternative:

3.2. Garanţia pentru ofertă:

Nu vor fi
Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă
comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare
pentru depunerea ofertei sau garanţia pentru ofertă prin transfer la contul
autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI
ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI
APĂRĂRII
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601001229
IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia deschisă,
(echipament militar)”.

Garanţia pentru ofertă va fi
1% din valoarea ofertei fără TVA.
în valoare de:
Ediţia aplicabilă a Incoterms
3.4. şi
termenii
comerciali DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2013.
acceptaţi vor fi:
3.3.

3.5. Termenul de livrare:

Pînă la 10.12.2019

3.6. Locul livrării bunurilor:

Secţia echipament, str. Pietrarilor, 3

3.7.

Metoda şi condiţiile de plată
vor fi:

Prin virament, în termen de 30 de zile bancare după livrarea fiecărui
lot.

3.8.

Perioada valabilităţii ofertei va
30 zile.
fi de:

3.9. Ofertele în valută străină:

Nu se acceptă.
4. Depunerea şi deschiderea ofertelor

4.1

Locul/Modalitatea de
depunerea ofertelor, este:

Ofertele vor fi prezentate în formă electronică prin SIA „RSAP”

4.2.

Termenul limită de
depunere a ofertelor este:

06.08.2019, ora 23:30

Persoanele autorizate să
asiste la deschiderea ofertelor
4.3. (cu excepţia cazului cînd
ofertele au fost depuse prin
SIA “RSAP”).

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la
deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse
prin SIA “RSAP”

5. Evaluarea şi compararea ofertelor
Preţurile ofertelor depuse în
diferite valute vor fi
convertite în:
5.1. Sursa ratei de schimb în
scopul convertirii:
Data pentru rata de schimb
aplicabilă va fi:
5.2.

Modalalitatea de efectuare a
evaluării:

lei MD
Criteriul aplicat pentru adjudecarea contractului va fi prețul cel mai
scăzut fără TVA şi prezentarea documentelor obligatorii solicitate (art.
181, alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015).

5.3. Factorii de evaluarea vor fi
următorii:

6. Adjudecarea contractului
Criteriul de evaluare aplicat

6.1. pentru adjudecarea
contractului va fi:
Suma Garanţiei de bună
execuţie (se stabileşte
6.2.
procentual din preţul
contractului adjudecat):

Garanţia de bună execuţie a

6.3. contractului:

Preţul cel mai scăzut

5% din valoarea contractului, inclusiv TVA.
Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de
o bancă comercială) conform formularului F 3.3 din
documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de
bunuri, sau prin transfer la contul autorităţii contractante,
conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI
ADMINISTRARE
APĂRĂRII

PATRIMONIU

A

MINISTERULUI

Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601001229
IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului”.
Forma de organizare juridică
pe care trebuie să o ia
6.4. asocierea grupului de
operatori economici cărora li
s-a atribuit contractul

Nu se cere

Numărul maxim de zile
pentru semnarea şi
prezentarea contractului către
6.5.
autoritatea contractantă, de la
remiterea acestuia spre
semnare:

3 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului
Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru
pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:
Sergiu VOINU

