INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI
Licitaţie publică
Utilaj şi inventar antiincendiar
35110000-8

Data publicării anunțului de intenție:

Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
În scopul achiziţionării " Utilaj şi inventar antiincendiar"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1
1.1

2
2.1

3

3.1

4

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Compresor de presiune înaltă p/u
deservirea buteliilor cu aer comprimat
31158200-0 Compresor de presiune înaltă p/u deservirea
buteliilor cu aer comprimat

Stingător de raniţă motorizat
35110000-8 Stingătorul de raniţă motorizat

Mască de protecţie panoramică pentru
pompieri, compatibilă cu aparat cu aer
comprimat ARIAC-2000
35110000-8 Mască de protecţie panoramică pentru
pompieri
Piese de schimb pentru aparat cu aer
comprimat ARIAC-2000

Unitatea de
măsura

Bucată

Bucată

Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

2.00 -Debitul minim – 265 l/min, 16m3h
7,5;
- Tip – cilindru 10L (0-200 Bar) 9
min;
- Presiune – minim 250 Bar-3200
Psi, maxim 350 Bar- 4700 Psi;
- Nr. de cilindri – minim 3;
- Nr. de etape - minim 3;
- Ulei de capacitate – 1600 cc (1,6
L)/0,42;
- Coltri ulei CE 750;
- Maxifilter –carbon activ şi
moleculare sieve;
- Supapa - 2 interstage, 1 stage;
- Zgomot maxim – 79,5 dB;
- Tip motor – electric trifazat,
minim (230/400 V-50/60Hz) 4 kw ,
(440/480 V-60Hz) 5,5 kw;
- Dimensiuni maxime –
1110x435x670 mm;
- termenul de garanţie – minim 5
ani.

10.00 - Capacitatea rezervorului de apă
minim 18 litri;
- capacitatea motorului minim 25
m. c.;
- durata de lucru a unui ciclu de
alimentare minim 1,5 ore;
- pompa de presiune înaltă minim
25 atm.;
- debitul minim 3 l/min.;
- analog "OPM-4/25";
- termenul de garanţie minim 24
luni.

200.00 - compatibilă cu aparat cu aer
comprimat "ARIAC-2000"
- SM SR EN 136:2010.
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Nr. d/o
4.1

5
5.1
6
6.1
7

7.1
8
8.1
9
9.1

10
10.1

11
11.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

35110000-8 Piese de schimb pentru aparat cu aer
comprimat "ARIAC-2000"

Scară de fereastră sportivă
35110000-8 Scară de fereastră sportivă
Complet de furtunuri sportive, racord
„SHTORZ”
35110000-8 Complet de furtunuri sportive cu racord
„SHTORZ”
Distribuitor cu trei ieşiri, racord
„SHTORZ”, cu robinete, diametru 66 mm,
1x66, 2x51
35110000-8 Distribuitor cu trei ieşiri cu racord „SHTORZ”
Furtun de absorbţie din PVC, racord
„SHTORZ”, diametru 100 mm, L = 4 m
35110000-8 Furtun de absorbţie din PVC cu racord
„SHTORZ”,
Furtun de refulare, racord „SHTORZ”,
diametru 51 mm
35110000-8 Furtun de refulare cu racord „SHTORZ”,
diametru 51 mm

Furtun de refulare, racord „SHTORZ”,
diametru 66 mm
35110000-8 Furtun de refulare cu racord „SHTORZ”,
diametru 66 mm

Aparat de zbor fără pilot
35110000-8 Aparat de zbor fără pilot

Unitatea de
măsura
Set

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 - Set inele « O » + Membrana
supapa la cerere - 64 buc;
- Inele „O” 11, 3 x 2,4 - 120 buc;
- Tija robinet 300 bari - 20 buc;
- Ventil robinet 300 bari - 30 buc;
- Furtun medie presiune tip „A” cu
semicuplă etanşă („mama”) -10
buc;
- Furtun medie presiune tip „B” cu
semicuplă mobilă („tata”) - 10;
- Furtun înaltă presiune (fără
manometru) - 10 buc;
- Rozeta robinet 300 bari - 15 buc;
- Piston fluier - 64 buc;
- Capac superior (cauciuc) reductor
- 15 buc;
- Ansamblu de salvare format din
„Furtun M.P. tip „B” + Supapa la
cerere + Masca” - 10 buc:

Cantitatea

3.00 - Cu cîrlig din titan;
- greutatea maxim 8,6 kg.

Set

2.00 - Ø 51 mm;
- lungimea de 20 m.

Set

1.00 - cu robinete, diametru 66 mm,
1x66, 2x51

Set

4.00 - diametru 100 mm, L = 4 m

Set

500.00 kgf/cm2), cu înveliş dublu de
polimer pe părţile interioară şi
exterioară, cu temperatura de lucru
de la -40 grade pînă la +45 grade,
rezistent la abraziuni, produse
petroliere şi chimice. Să corespundă
standardului SM SR EN ISO
14557:2012

Set

260.00 kgf/cm2), cu înveliş dublu de
polimer pe părţile interioară şi
exterioară, cu temperatura de lucru
de la -40 grade pînă la +45 grade,
rezistent la abraziuni, produse
petroliere şi chimice. Să corespundă
standardului SM SR EN ISO
14557:2012

Bucată

1.00 Misiunea
1. Cercetarea aeriană pe timp de
zi/noapte;
2. Activităţi cu camera termală:
scanare termică, detecţia focarelor
de incendiu, căutarea persoanelor
dispărute.
Specificaţii tehnice ale aparatului

pag. 3
Nr. d/o
11.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

35110000-8 Aparat de zbor fără pilot

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 de zbor:
- sistem complet gata de zbor;
- chitul include camera video color
şi camera termală;
- sistem girostabilizat inclus, pe
care se montează camera video
color şi camera termală;
- staţie de comandă (telecomandă)
cu suport pentru tabletă
smartphone. Staţie de comandă are
posibilitatea de a fi integrată cu o
tabletă/smartphone pe care le
foloseşte în calitate de monitor.
Deasemenea, există posibilitatea
conectării staţiei de comandă la un
laptop cu utilizarea unui „joystick”
separat;
- afişarea on-line a imaginei captate
de una dintre camere pe monitor
(tabletă/smartphone);
- afişarea pe monitor a
informaţiilor: cordonatele
aparatului de zbor pe hartă, viteza
de zbor, înălţimea, starea
acumulatorului, alte informaţii utile
pentru dirijarea zborului;
- transmiterea imaginei video către
staţia de comandă pe toată
raza/distanţa de operare;
- sensor GPS incorporat;
- distanţa de zbor de la staţia de
comandă (raza de operare): 5 km;
- înălţimea de zbor: 100m;
- timpul maxim de zbor: minimum
40 min.;
- greutatea transportată
(suplimentar greutăţii aparatului de
zbor): 1000 g;
- caracteristici de mediu: rezistenţă
la condiţii meteo (umeditate,
precipitaţii moderate), zbor în
condiţii de vînt moderat (viteza
văntului: 5,9-7 m/s), temperatura de
operare: -30+50˚C.

Cantitatea

Regimuri de dirijare şi zbor:
- zbor după coordonate;
- zbor după un traseu stabilit (linie
dreaptă, spirală, în zigzag, etc);
- întoarcerea la punctul iniţial (de
decolare) în cazul ieşirii din zona de
control;
- ocolirea automată a obstacolelor.
Specificaţii dispozitive de filmare:
1) camera video color:
- rezoluţie: HD(720p);
- matrice: CMOS;
- transmiterea on-line a imaginei
video către staţia de control (funcţie
FPV);
- ieşire semnal video;
- înregistrarea imaginelor video
(MicroSD).
2) camera termală:
- rezoluţie: 320x240 pixeli;
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Nr. d/o
11.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

35110000-8 Aparat de zbor fără pilot

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 - spectru 7,5...13,5 μm;
- transmiterea on-line a imaginei
video către staţia de control;
- ieşire semnal video;
- înregistrarea imaginelor video
(MicroSD).

Cantitatea

Suplimentar chitul trebuie să
includă:
- acumulator/baterie de rezervă;
- pale de rezervă (în caz că este pus
la dispoziţie un copter);
- manual de operare.
- încărcător pentru
acumulator/baterie.
- geantă de transport rigidizată.
Termen de garanţie nu mai puţin de
24 de luni.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
60 de zile de la înregistrarea contractului la AAP
Nu se aplică
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

Denumirea documentului/cerinței
Oferta

Cerințe suplimentare față de document

Se prezintă în original cu semnătura şi ştampila
Participantului
Certificat de înregistrare
Se prezintă copia originalului cu semnătura şi ştampila
Participantului
Informaţii generale
Se prezintă originalul cu semnătura şi ştampila
Participantului
Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor Nu se cere
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
Nu se cere
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
Nu se cere
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau Nu se cere
de resurse creditare în sumă de minim (suma)
Certificat de atribuire a contului bancar
copie – eliberat de banca deţinătoare de cont;
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
contribuţiilor
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova);
Ultimul raport financiar
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;
Licenţa sau autorizaţia de activitate
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.
Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent copia originalului, confirmată prin ştampila şi
ce confirmă calitatea bunurilor
semnătura Participantului;
Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
F3.4
practici frauduloase şi de corupere

Obligativitatea
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu

Nu
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI
Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Tel.:
022 220362
, Fax:
022 220362
, E-mail: achiziţii@dse.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BOLOGAN VASILE, specialist principal
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Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:
Beneficiarul plăţii:
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI
Denumirea Băncii:
Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal:
1006601000543
Contul de decontare/trezorerial: 316110A000634AC
Contul bancar:
26301
Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii respective de achiziție.
NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.
Întocmirea ofertelor:
Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate
pînă la:
20.10.2016 10:00
pe adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
20.10.2016 10:00
pe adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de
Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu
Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

VINICIUC ANATOLIE

