ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 17/00513 din 21.02.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI
Licitaţie publică
echipament pentru salvatori şi pompieri
35000000-4

Data publicării anunțului de intenție:

Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 15 din 21.02.2017.
În scopul achiziţionării "echipament pentru salvatori şi pompieri"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.1

Căciulă mărime universală culoare neagră
(fes)
35113400-3 Căciulă mărime universală culoare neagră (fes)

Bucată

600.00 Fesul este tricotat din lână în
amestec, dintr-un reper în formă de
emisferă cu terminaţia răsfrântă.
HG nr.1107 din 30.09.2008,
conform modelului prezentat de
SPCSE

2.1

Scurtă de iarnă pentru ofiţeri
35113400-3 Scurtă de iarnă pentru ofiţeri

Bucată

200.00 PROPRIETĂŢI:
Ţesătură сu protecţie maximă
împotriva condiţiilor meteorologice
nefavorabile (impregnare
impermeabilă 10000 mm col. apă cu o rezistenţă la apă după 24 ore în
ploaie şi vînt), componenţa
ţesăturii: poliefir – 78%, viscoză –
22%, greutatea – 260 gr/m², plexul
ţesăturii – pe diagonală 2/1,
rezistenţa ţesăturii la rupere nu mai
puţin: pe bază 1000N, pe bătătură
600N.
Durabilă la spălare nu mai puţin de
10000 de cicluri, contracţia ţesăturii
să fie la minim, schimbarea
mărimilor nu mai mult de 3%
(urzeala în lăţime) şi 1,5 %
(bătătura în lungime). Confortabil şi
igienic – cu o bună permeabilitate şi
să nu să se scămoşeze; Grupa
vopsirii să fie durabilă: la spălare –
4; la frecare – 4; la lumină – 6.
PARTICULARITĂŢI:
* protecţie maximală pe timp
nefavorabil şi factori climaterici;
* igienic;
* uşor pentru întreţinere;
* rezistent la poluare;
* greutate minimă a îmbrăcămintei
confecţionate
Vesta detaşabilă căptuşită cu
sintepon 250 gr/m² şi viscoză
100%.
HG nr.1107 din 30.09.2008.

2
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

2.1

35113400-3 Scurtă de iarnă pentru ofiţeri

3.1

Scurtă de iarnă pentru efectivul de rînd
35113400-3 Scurtă de iarnă pentru efectivul de rînd

3

4

Unitatea de
măsura
Bucată

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
200.00 Confecţionarea se va efectua
conform mostrei şi cerinţelor
prezentate de către SPC şi SE.

Cantitatea

300.00 Ţesătură art. 03c40-КВгл +ВО сн
„Greta -T”cu impregnare
impermeabilă, bumbac 53%,
poliefir 47%, 234 gr/m², blană
artificială – GOST 28367-94;
material neţesut izolant termic
pentru îmbrăcăminte, lînă 50% şi
PE 50%, densitatea 220 gr/m² , PT
MD 59-20148377-001: 2007
Fermoar plastic spiralat rezistent
(min. lăţimea 4mm). HG nr.1107
din 30.09.2008. Confecţionarea se
va efectua conform mostrei şi
cerinţelor prezentate de către SPC
şi SE.

4.1

Servicii de confecţionare a costumelor de
vară pentru ofiţeri
98393000-4 Servicii de confecţionare a costumelor de vară
pentru ofiţeri (scurtă, pantaloni, beisbolcă
brodată cu emblema Serviciului)

Set

700.00 Din ţesătura beneficiarului. HG
nr.1107 din 30.09.2008.
Confecţionarea se va efectua
conform mostrei şi cerinţelor
prezentate de către SPC şi SE.

5.1

Servicii de confecţionare a costumelor de
vară pentru efectivul de rînd
98393000-4 Servicii de confecţionare a costumelor de vară
pentru efectivul de rînd (scurtă, pantaloni,
chepi brodat cu emblema serviciului)

Set

1600.00 Din ţesătura beneficiarului. HG
nr.1107 din 30.09.2008.
Confecţionarea se va efectua
conform mostrei şi cerinţelor
prezentate de către SPC şi SE.

6.1

Costum de vară SMURD
35113400-3 Costum de vară SMURD (scurtă, pantaloni,
beisbolcă cu emblema SMURD şi centură)

Set

5

6

100.00 Densitatea 230-240 gr/m²; bumbac
– 60 % , PE-40%; împletitura prin
combinare (cu aţă armată)
PROPRIETĂŢI:
Protecţia: Ţesătură сu protecţie
ultrarezistentă împotriva condiţiilor
meteorologice nefavorabile şi
pătrunderea apei.
Rezistenţa:
* de rupere nu mai puţin pe bază
1000N, pe bătătură 1000N;
* la spălare nu mai puţin de 7500
cicluri,
* modificări dimensionale, în
urzeală şi în bătătură ±2,5% la
spălare la 40ºC,
* higroscopicitate nu mai puţin de
4%, permiabilitate la aer nu mai
puţin de 35 dm³/m² sec.
Grupa vopsirii să fie durabilă: la
spălare – 5; la frecare – 4/4; la
lumină – 6.
PARTICULARITĂŢI:
*rezistenţa majorată
* culoarea roşie
* confortabil şi igienic
* proprietăţi de deghizare în arătare
ИК – diapazon;
* aţă încorporată în ţesătură
Conform modelului prezentat de
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Nr. d/o
6.1

7
7.1

8
8.1

9
9.1

10
10.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

35113400-3 Costum de vară SMURD (scurtă, pantaloni,
beisbolcă cu emblema SMURD şi centură)

Scurtă de iarnă SMURD
35113400-3 Scurtă de iarnă SMURD (culoare roşie)

Tricou cu mânicile scurte de culoare
albastru-închis
35113400-3 Tricou cu mânicile scurte de culoare albastruînchis

Tricou cu mânicile scurte şi guler de culoare
albastru-închis
35113400-3 Tricou cu mânicile scurte şi guler de culoare
albastru-închis

Tricou cu mânicile scurte de culoare roşie
35113400-3 Tricou cu mânicile scurte de culoare roşie

Unitatea de
măsura
Set

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
100.00 SPCSE.
La costum zonele de protejare a
coatelor şi genunchilor contra
şocurilor mecanice sunt realizate cu
bazoane matlasate, dublate cu
material de bază, între care s-a
întrodus un material special
antiabsorbant şi cu rezistenţă la şoc.
Pe o bandă velcro port-logo, la
spate se inscripţionează cu
materiale reflectorizante ignifuge
de culoare galbenă sigla „
SMURD” Tipul scrisului arial
bold. Înălţimea literelor se va
discuta în perioada procesului de
confecţionare. Banda avertizorreflectorizantă ignifugă, de culoare
galbenă, utilizată la realizarea
costumelor trebuie să-şi păstreze
proprietăţile iniţiale la spălare
conform cerinţelor de la ţesătură
Lot 16. Pe ambele părţi, în partea
din faţă a scurtei sunt aplicate benzi
velcro port-logo. centura se va
achiziţiona în set conform
modelului prezentat de SPCSE.

Cantitatea

Bucată

50.00 Ţesătură art. 03c40-КВгл +ВО
кр„Greta-T”cu impregnare
impermeabilă, bumbac 53%,
poliefir 47%, 234 gr/m2, PT MD
59-20148377-001: 2007. Fermoar
plastic spiralat rezistent (min.
lăţimea 4mm).
HG nr.1107 din 30.09.2008.
Confecţionarea se va efectua
conform mostrei şi cerinţelor
prezentate de către SPC şi SE.

Bucată

2300.00 Bumbac 100%, densitatea 180-200
gr/m². HG nr.1107 din 30.09.2008.
Confecţionarea se va efectua
conform mostrei şi cerinţelor
prezentate de către SPC şi SE.
GOST 26085-84.

Bucată

400.00 Bumbac 100%, densitatea 180-200
gr/m². Pe mâneci să fie imprimată
însemnele distinctive ale MAI şi
SPCSE. Pe piept pe partea dreaptă
se aplică ecuson de piept pentru
marcarea gradelor speciale, iar pe
partea stângă se va broda inscripţia
instituţiei. HG nr.1107 din
30.09.2008. Confecţionarea se va
efectua conform mostrei şi
cerinţelor prezentate de către SPC
şi SE.

Bucată

100.00 Bumbac 100%, densitatea 180-200
gr/m². HG nr.1107 din 30.09.2008.
Confecţionarea se va efectua
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Nr. d/o
10.1

11
11.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

35113400-3 Tricou cu mânicile scurte de culoare roşie

Tricou cu mânicile scurte şi guler de culoare
roşie
35113400-3 Tricou cu mânicile scurte şi guler de culoare
roşie

12
12.1

Bocanci de vară
18830000-6 Bocanci de vară

13

Servicii de confecţionare a epoleţilor de tip
husă
98393000-4 Servicii de confecţionare a epoleţilor de tip
husă

13.1

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
100.00 conform mostrei şi cerinţelor
prezentate de către SPC şi SE.
GOST 26085-84.

Cantitatea

Bucată

100.00 Bumbac 100%, densitatea 180-200
gr/m². Pe mîneci să fie imprimată
însemnele distinctive ale MAI şi
SPCSE Pe piept pe partea dreaptă
se aplică ecuson de piept pentru
marcarea gradelor speciale, iar pe
partea stângă se va broda inscripţia
„SMURD”. HG nr.1107 din
30.09.2008. Confecţionarea se va
efectua conform mostrei şi
cerinţelor prezentate de către SPC
şi SE.

Pereche

400.00 Piele naturală 100%, cu talpa
specială ce asigură tracţiune şi
permite menţinerea echilibrului în
cazul utilizării pe suprafeţe
lunecoase. HG nr.1107 din
30.09.2008. Confecţionarea se va
efectua conform mostrei şi
cerinţelor prezentate de către SPC
şi SE.

Pereche

2300.00 Din ţesătura beneficiarului. HG
nr.1107 din 30.09.2008.
Confecţionarea se va efectua
conform mostrei şi cerinţelor
prezentate de către SPC şi SE.

14
14.1

Cagulă pentru pompieri
35113400-3 Cagulă pentru pompieri

Bucată

100.00 Material 100% tricot ignifug
(Nomex III); Rezistenţa la căldură
si flăcari. Rezistent la produse
chimice. Rezistenţă ridicata la
abraziune. Model cu deschidere
facială şi lungimea pînă la
jumătatea umerilor şi parţial pe
piept. Culoare neagră. SM EN ISO
11612:2016.

15
15.1

Cizme pentru pompieri
18830000-6 Cizme pentru pompieri

Pereche

600.00 Talpa şi carâmb din cauciuc
vulcanizat. Carâmb rezistent la foc
cu capacitate de izolare a căldurii
nivelul 3, carâmb cu întăritură de
2mm. Talpa rezistentă la
combustibil, potrivită pentru mediu
periculos. Talpa din cauciuc
vulcanizată care nu permite
alunecarea, EN 13287. Rezistent la
antiderapaj pentru extradurabilitate. Testat pentru a rezista
la curent de 18kv în condiţii uscate.
Talpa rezistentă la obiecte tăioase şi
ascuţite. Performanţă multiplă dată
şi de protecţia împotriva frigului.
Lamela la talpă de mijloc din oţel.
O bucată de oţel inoxidabil ce
întâmpină prevederile standardului
EN ISO 20345-2014. Talpa şi
carâmbul rezistent faţă de acizi
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Nr. d/o
15.1

16
16.1

Cod CPV

Unitatea de
măsura
Pereche

Denumire: Bunuri solicitate

18830000-6 Cizme pentru pompieri

Ţesătură de culoare albastru-închis pentru
costumele de vară
19240000-0 Ţesătură de culoare albastru-închis pentru
costumele de vară

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
600.00 slabi şi substanţele alcaline.
Bombeu metalic. EN ISO 203452014.
EN 15090-2014. Conform mostrei
prezentate de SPC şi SE.

Cantitatea

Metru

7300.00 Densitatea 230 gr/m²; bumbac – 57
% , PE-43%; împletitura prin
combinare (cu aţă armată) lăţimea
stofei cu bordură - 152 cm + - 2,5
cm,
PROPRIETĂŢI:
Protecţia: Ţesătură сu protecţie
ultra rezistentă împotriva condiţiilor
meteorologice nefavorabile şi
pătrunderea apei.
Rezistenţa:
* de rupere nu mai puţin pe bază
1000N, pe bătătură 1000N;
* la spălare nu mai puţin de 5000
cicluri
* contracţia ţesăturii nu mai mult
de: pe bază 2%, pe bătătură 1,5%;
* higroscopicitate nu mai puţin de
4%, permiabilitate la aer nu mai
puţin de 35 dm³/m² sec.
Grupa vopsirii să fie durabilă: la
spălare – 5; la frecare – 4/4; la
lumină – 6.
PARTICULARITĂŢI:
*rezistenţa majorată
* confortabil şi igienic
* proprietăţi de deghizare în arătare
ИК – diapazon;
* aţă încorporată în ţesătură
HG nr.1107 din 30.09.2008.
Recepţionarea se va efectua
conform mostrei şi cerinţelor
prezentate de către SPC şi SE.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 90 de zile din momentul aprobarii contractului de catre Agentia Achizitii Publice.
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

5
6

Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)
Oferta
Certificat de înregistrare a întreprinderii

7

Certificat de atribuire a contului bancar

2
3

4

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

In original. Conform IPO 20.
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului
In original. Eliberat de Banca unde sunt deţinute
conturile, cu o vechime la data desfăşurării Licitaţiei,
nu mai mare de 90 de zile.

Da
Da
Da
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Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Copie confirmată prin ştampila şi semnătura
Participantului
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampila
Participantului
In original.
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampila
Participantului
Copia Certificatului eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova),
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampila
Participantului
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampila
Participantului
În original, în formă liberă, semnată şi ştampilată de
Participant
Copie confirmata prin aplicarea semnaturii si stampila
Participantului

Da

8

Cerificat de calitate

9

Certificat de conformitate

10
11

Date generale despre participant
Rechizitele bancare ale Participantului

12

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

13

Ultimul raport financiar

14

Certificat igienic la loturile - 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

15

Declaraţie de conformitate privind calitatea materiilor
prime de bază.
Licenţa sau autorizaţia de activitate sau înştiinţarea de
recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de
comerţ
Garanţie pentru ofertă
Emisă de o bancă comercială, conform Formularului F
3.2 din secţiunea a 3-a - Formulare pentru depunerea
ofertei. In cazul in care, Garantia pentru oferta se
prezintă sub formă de transfer bancar, transferul se va
efectua la Contul Autorităţii Contractante: IBAN
MD83TRPCAA518410A00656AA, TREZMD2X

16

17

Da
Da
Da
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: CURNIC ANGELA, specialist Directia logistica
poate fi primit la adresa: Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale, mun.Chisinau, str.Gh.Asachi nr.69,
bir.26.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
Setul de documente

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:
20.03.2017 10:00
pe adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69, bir.26
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:
20.03.2017 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
In cazul in care Garantia pentru oferta se prezintă sub formă de transfer bancar, transferul se va efectua la Contul
Autorităţii Contractante: IBAN MD83TRPCAA518410A00656AA, TREZMD2X
în valoare de 1%
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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

