
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) 

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau 

ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, 

prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.  

1. Dispoziţii generale 

 

Nr. Rubrica 
Datele Autorităţii 

Contractante/Organizatorului procedurii 

1.1. 
Autoritatea contractantă/Organizatorul 

procedurii, IDNO: 

Agenţia asigurare resurse şi administrare 

patrimoniu a Ministerului Apărării 

1006601001229 

1.2. Obiectul achiziţiei: Mobilier conform necesităţilor Armatei Naţionale   

1.3. Numărul  şi tipul procedurii de achiziţie: Conform SIA RSAP 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie deschisă 

1.5. Codul CPV: 39100000-3 

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: 
Batalionul de gardă, Baza militară de instruire a 

Armatei Naţionale 

1.11. Limba de comunicare: De stat 

1.12. 

Locul/Modalitatea de transmitere a 

clarificărilor referitor la  documentaţia 

de atribuire 

Adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  

Tel: 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 

Fax: 022 25 20 49  

E-mail: vitalie.rohac@army.md  

Persoana de contact: ROHAC VITALIE 

1.13. 
Contract de achiziţie rezervat atelierelor 

protejate 
- 

1.14. Tipul contractului: Vânzare-cumpărare 

1.15. 
Condiţii speciale de care depinde 

îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 
- 

 

 
 

2. Listă bunurilor şi specificaţii tehnice: 

1. Nr. 

2. d/o 
Cod CPV 

Denumirea 
bunurilor 
solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Stan  
darde de referinţă 

Valoarea 
estimată 
fără TVA 

1.  39100000-3 Pat supraetajat    1198500,00 

 Pat supraetajat complet 430 Material: cadrul metalic şi plasă din metal 
Picioarele: ţeavă (rotundă) diametru minim 
30 mm, grosime 1,5-2mm, elemente capete 
(gratii) ţeavă diametru 12-15mm; 
Cadru plasei: profil tip L aproximativ 50x50 
mm, grosime 3-4mm 
2 arcuri în plus pentru capete cînd paturile 
sunt expuse separat  
Dimensiuni: conform modelului din poză 
după GOST 2056-77 
Livrare – str. Pietrarilor 3 

 



Garanţie minim 12 luni  
Imagine-simbol: 

 
2.  39100000-3 Noptieră     215000,00 

 Noptieră pentru 
2 persoane 

buc. 430 Dimensiuni: 750x400x400 
Material PAL laminat Egger sau Swiss Pan 
18mm, ABS 2mm 
Sertar despărţit în 2 compartimente 
Partea de jos cu raft la distanţe egale 
Picioruşe plastic minim 8mm 
Mînere uşă şi sertar - inox sau cromat 
Culoare – maro deschis sau kaki 
Mecanism sertar cu bile pentru utilizare 
îndelungată 
Livrare – str. Pietrarilor 3 
Imagine-simbol: 

 

 

3.  39100000-3 Taburetă    315000,00 

 Taburetă buc. 2500 Dimensiuni: 440x300x300 mm. 
Distanţa între picioare: 350mm. 
Şezut: Placaj lăcuit, 9-10mm 
Baza scaunului:cadru din ţeavă oţel de 18-
25mm grosime minim 1,2 mm, vopsit gri, 
suporturi din plastic care acoperă complet 
deschiderile ţevii. 
Livrare – str. Pietrarilor 3 – 1900 buc; Centrul 
de Instruire – 600 buc.  
Imagine-simbol: 
 

 

 

4.  39100000-3 Masă pentru 
clasă cu 2 
scaune 

   
165000,00 

 Masă pentru 
clasă cu carcasă 
metalică 

buc. 320 Dimensiuni (Lungime, lăţime, înălţime): 
1200x500x750  
Cadru metalic – ţeavă sau profil 25x25 mm. 
Rama metalică - pulbere polimerică 
Suprafaţa: PAL laminat Egger sau Swiss Pan 
18mm, ABS 2mm 
Masa este echipată cu două cârlige. 
Livrare – str. Pietrarilor 3 – 300 buc; Centrul 
de Instruire – 20 buc. 
Imagine-simbol: 

 



 
5.  39100000-3 Scaun pentru 

clasă  
   

160000,00 

 Scaun pentru 
clasă cu carcasă 
metalică 

buc. 640 Şezut şi spătar din placaj lăcuit, 9-10mm 
Cadru metalic gri , suporturi din plastic care 
acoperă deschiderile ţevii. 
Dimensiuni şezut: minim 400x400 mm, 
Dimensiuni spetează lemn: minim 400x200 
mm  
H picioare: minim 420 mm 
H total= minim 800 mm 
Livrare – str. Pietrarilor 3 – 600 buc; Centrul 
de Instruire – 40 buc. 
Imagine-simbol: 

 

 

6.  39100000-3 Scaune moi ISO    65000,00 

 Scaune moi ISO buc. 335 Şezut şi spătar tapiţate cu stofă de culoare 
maro închis, gri închis, negru.  
Cadru metalic negru, 
- H = minim 800 mm 
- L= minim 450 mm 
- Înălţime şezut minim 450mm 
Livrare – str. Pietrarilor 3 – 304 buc., şos. 
Hînceşti 84 – 26 buc. 
Garanţie minim 12 luni  
Imagine-simbol: 

 

 

7.  39100000-3 Masă de lucru    109000,00 

 Masă de lucru buc. 100 Dimensiuni: 
1200x600x750 mm 
Material PAL laminat Egger sau Swiss Pan 
18mm, ABS 2mm 
Dulap cu 3 poliţe 400x500x200 mm, uşa cu 
mîner inox sau cromat 
Sertar 400x600x150 mm, cu mîner inox sau 
cromat.  
Livrare – str. Pietrarilor 3. 
Imagine-simbol: 

 

 



8.  39100000-3 Masă pentru 
cantină cu 6 
locuri si 2 
scaune lungi 

   

130000,00 

 Masă pentru 
cantină cu 6 
locuri 

buc. 60 Descriere masa: 
Lungimea – 1800 mm; 
Înălţimea – 750-800 mm 
Lăţimea – 800 mm; 
Chingi pentru agăţarea scaunelor;  
Materialul construcţiei - ţevi din oţel 
25x25mm; 
Suprafaţa construcţiei - finisat cu vopsea 
pulbere, gri aluminiu; 
Materialul plăcii mesei -  Material PAL 
laminat Egger sau Swiss Pan 18mm, ABS 
2mm 
Livrare – Centrul de Instruire. 
Imagine-simbol: 

 

 

 Scaun lung cu 3 
locuri 

buc. 120 Descriere scaune: 
Lăţimea – 220 mm; 
Lungimea – 1800 mm; 
Înălţimea – 450 mm; 
Materialul construcţiei -  ţevi din oţel 
20x20mm; 
Suprafaţa construcţiei - finisat cu vopsea 
pulbere, gri aluminiu; 
Materialul plăcii scaunului -  Material PAL 
laminat Egger sau Swiss Pan 18mm, ABS 
2mm 
Livrare – Centrul de Instruire. 
Imagine-simbol: 

  

 

9.  39100000-3 Dulap pentru 
haine 

   
70000,00 

 Dulap pentru 
haine 

buc. 20 Dimensiuni: 2800x800x600  
Material PAL melaminat 18 mm: PAL EGGER 
sau SWISS PAN, ABS 2 mm. 
Interior: 3 rafturi şi o bară transversală din 
ţeavă nichelată ø 25-30 mm 
4 uşi cu balamale cu amortizare, 4 mânere 
din metal cromat 160mm 
Livrare – Centrul de Instruire. 
Imagine-simbol: 

 



 
10.  39100000-3 Dulap metalic 

secţionat  
   

360000,00 

 Dulap metalic 
secţionat pentru 
4 persoane 

buc. 150 Dulap metalic cu 4 secţiuni; 
Fiecare secţiune este echipată cu un raft 
metalic; 
Dimensiuni: minim 1800x800x450 mm 
Grosime metal: 0,8-1 mm 
Livrare – Centrul de Instruire. 
Garanţie minim 12 luni;  
Imagine-simbol: 

 

 

11.  39100000-3 Dulap metalic 
pentru 
documente 

   
14000,00 

 Dulap metalic 
pentru 
documente 

buc. 11 Dimensiuni: 1900 x 800 х 400 mm 
Dulap metalic cu 4 (patru) rafturi. 
Material: metal grosimea 0,6-1 mm.  
Uşile sunt dotate cu sistemă de blocare 
verticală cu lacăt ascuns. 
Livrare – Centrul de Instruire. 
Garanţie minim 12 
luni;  
Imagine-simbol: 
 

 

12.  39100000-3 Cuier vertical 
ramificat 

   
5000,00 

 Cuier vertical 
ramificat 

buc. 12 Înălţimea - 1,8 m, cu 8 agăţătoare. 
Livrare – Centrul de 
Instruire.  
Garanţie minim 12 luni;  
Imagine-simbol: 

 

13.  39100000-3 Cuier orizontal     19950,00 

 Cuier orizontal buc. 28 Dimensiuni:  

Lungime (mm) 1300-1500 

Lăţime (mm) 600 

Înălţime(mm) 1700-1800 

Material metal 

Culoare negru 
Livrare – Centrul de Instruire. 
Garanţie minim 12 luni;  
Imagine-simbol: 

 



  
14.  39100000-3 Safeu metalic     63000,00 

 Safeu metalic cu 
3 secţiuni 

buc. 12 Material: metal grosimea de 2-3 mm 
cu 3 (trei) secţiuni, fiecare cu uşă separată şi 
lacăt încorporat individual 
Dimensiunile: (Înălţime, lăţime, adîncime)  
1030 x 600 x 400 mm. 
Livrare – Centrul de Instruire – 8 buc., str. 
Pietrarilor 3 – 4 buc. 
Garanţie minim 12 luni;  
Imagine-simbol: 

 

15.  39100000-3 Masă birou cu 
anexă 

   
10000,00 

 Masă birou cu 
anexă 

buc. 2 Lungime2000 mm, Lăţime 800 m, Înălţime 

780 mm. Anexa are lungimea 1400 mm, 

lăţime 1 m, Înălţime 0,75 m. 

Dulap cu 3 sertare - cu mecanism pe bile 

Material carcasa: PAL laminat 18mm 

Material faţada: PAL  laminat 36 mm 

Culoare: Lemn maro închis, cafea 

Livrare – Centrul de Instruire – 1 buc., şos. 

Hînceşti 84 – 1 buc..  

Imagine-simbol: 

 

 

16.  39100000-3 Masă şedinţe    5000,00 

 Masă pentru 
şedinţe 

buc. 1 Dimensiuni:  

Lăţime (mm) 800 

Lungime (mm) 2000 

Colţurile rotunjire R200-250mm 
Material carcasa: PAL laminat 18mm 

Material faţada: PAL  laminat 36 mm 
Culoare: Lemn maro închis, cafea.  

Livrare – Centrul de Instruire. 

Imagine-simbol: 

 

 

17.  39100000-3 Masă calculator    4000,00 

 Masă pentru 
calculator 

buc. 2 Dimensiuni: 
1500x650x750 mm 
Material PAL laminat EGGER sau SWISS PAN 
18mm, ABS 2mm 
Dulap cu 3 sertare 400x500x175 mm, cu 
mîner inox sau cromat, mecanism pe bile. 
Compartiment pentru calculator cu poliţă în 
partea de sus.  
Poliţă glisantă pentru tastatură 
Culoare: Lemn maro închis, cafea.  
Livrare – şos. Hînceşti 84. 

Imagine-simbol: 

 



 
18.  39100000-3 Dulap haine cu 

rafturi externe 
   

5000,00 

 Dulap haine cu 
rafturi externe 

 1 Dimensiuni: 
2700x1400x600 mm; 
Material PAL laminat EGGER sau SWISS PAN 
18mm, ABS 2mm; 
Compartimentul de sus înălţime 700 mm cu 
uşi separate; 
Compartimentul de jos 2000mm, despărţit în 
2 părţi pe verticală, una dotată cu bară 
pentru umeraşe şi o poliţă jos, a doua cu  3 
poliţe. Poliţele de jos la 500mm înălţime; 
Rafturile exterioare egale, rotunjite cu Raza 
300-400mm; 
Picioare reglabile 80-100mm; 
Balamale cu amortizoare 
Culoare: Lemn maro închis, cafea.  
Livrare – şos. Hînceşti 84. 

Imagine-simbol: 

 

 

19.  39100000-3 Dulap dosare    5000,00 

 Dulap pentru 
dosare 

buc. 5 1870x800x400 mm. Material PAL melaminat 
18mm (marca Egger sau Swiss Pan), ABS 
2mm.  
Culoare stejar închis/negru/bej/capucino. 
Picioare 80-100 mm.  
Balamale cu amortizoare 
Livrare – şos. Hînceşti 84. 

Imagine-simbol: 

 

 

20.  39100000-3 Masă birou    10000,00 

 Masă birou buc. 4 Dimensiuni: 
1700x800x750 mm 
Material PAL laminat EGGER sau SWISS PAN 
18mm, ABS 2mm 
Dulap cu 3 sertare 500x600x200 mm, cu 
mîner inox sau cromat, mecanism pe bile. 
Compartiment pentru calculator cu poliţă în 
partea de sus.  
Poliţă pentru calculator orizontal 400x850 
3 Orificii pentru cablaj – partea interioară a 
compartimentului PC, poliţa PC şi faţa mesei. 

 



Culoare: Lemn maro închis, cafea.  
Livrare – şos. Hînceşti 84. 

Imagine-simbol: 

 
21.  39100000-3 Scaune birou    8500,00 

 Scaune birou buc. 20 Şezut şi spătar tapiţate cu stofă sau piele 
artificală de culoare maro, gri, negru.  
Cadru metalic cromat, 
- H = 820-850 mm 
- L=540 mm 
- Înălţime şezut minim 450-500mm 
Livrare –şos. Hînceşti 84. 
Garanţie minim 12 luni  
Imagine-simbol: 
 

 

22.  39100000-3 Oglinzi    3000,00 

 Oglinzi m2 32 Dimensiuni: 1x2 m 
Livrare – str. Pietrarilor 3. 

 

 2.939.950,00 

Valoarea estimativă totală 3.528.000,00 lei, inclusiv TVA 
 

 

3. Pregătirea ofertelor 

3.1. Oferte alternative: Nu vor fi acceptate 

3.2. Garanţia pentru ofertă: 

a) 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 

b) 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 Finanţelor - Trezoreria de Stat 

Codul fiscal: 1006601001229 

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA 

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă” 

Termenul de valabilitate a garanţiei sa fie exact ca si termenul de 

valabilitate a ofertei. 

3.3. 
Garanţia pentru ofertă va fi 

în valoare de:  
1% din valoarea ofertei fără TVA. 

3.4. 

Ediţia aplicabilă a 

Incoterms şi termenii 

comerciali acceptaţi vor fi: 

Nu se aplică 

3.5. Termenul de livrare: 10.12.2019  

3.6. Locul livrării bunurilor: 
Baza de instruire a AN „Bulboaca” şi TM142 (str. Pietrarilor 3, 

mun. Chişinău), conform descrierii tehnice a loturilor. 

3.7. 
Metoda şi condiţiile de plată 

vor fi:  

Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. 

Prin virament, in termen de 30 de zile bancare după prezentarea 

facturii fiscale pentru fiecare lună a perioadei de referinţă 



3.8. 
Perioada valabilităţii ofertei 

va fi de: 
30 zile 

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 in forma electronica prin SIA „RSAP” 

4.2. 
Termenul limită de 

depunere a ofertelor este:  
Data: conform platformei SIA”RSAP” 

4.3. 

Persoanele autorizate să 

asiste la deschiderea 

ofertelor (cu excepţia 

cazului când ofertele au fost 

depuse prin SIA “RSAP”). 

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la 

deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului când ofertele au fost 

depuse prin SIA “RSAP” 

5. Evaluarea şi compararea ofertelor 

5.1. 

Preţurile ofertelor depuse 

în diferite valute vor fi 

convertite în:  

lei MD 

Sursa ratei de schimb în 

scopul convertirii:  
 

Data pentru rata de schimb 

aplicabilă va fi:  
 

5.2. 
Modalitatea de efectuare a 

evaluării: 

Preţul cel mai scăzut, pe fiecare lot în parte. În cazul prezentării a 

2 sau mai multe oferte cu acelaşi preţ, suplimentar se va utiliza 

criteriu de selecţie conform capacităţii economice şi financiare. 

5.3. 
Factorii de evaluarea vor fi 

următorii: 
 

6. Adjudecarea contractului 

6.1. 

Criteriul de evaluare aplicat 

pentru adjudecarea contractului 

va fi: 

Preţul cel mai scăzut fără TVA pe fiecare lot în parte şi 

prezentarea documentelor justificative obligatorii solicitate 

(art. 20, alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015). 

6.2. 

Suma Garanţiei de bună execuţie 

(se stabileşte procentual din 

preţul contractului adjudecat): 

5% din valoarea contractului, inclusiv TVA. 

6.3. 
Garanţia de bună execuţie a 

contractului: 

a) Garanţia de buna execuţie (emisă de o bancă comercială) 

conform formularului F3.3 sau 

b) Garanţia de buna execuţie 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 bună execuţie  a contractului” 

6.4. 

Forma de organizare juridică pe 

care trebuie să o ia asocierea 

grupului de operatori economici 

cărora li s-a atribuit contractul 

Nu se cere 



6.5. 

Numărul maxim de zile pentru 

semnarea şi prezentarea 

contractului către autoritatea 

contractantă, de la remiterea 

acestuia spre semnare: 

3 zile lucrătoare 

 

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: ________________________________ 
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