ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea ECHIPAMENT MILITAR (ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ŞI

ACCESORII), PENTRU NECESITĂŢILE ARMATEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2021
prin procedura de achiziţie_______________LICITAŢIE DESCHISĂ___________________
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante:
AGENŢIA
ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII

ASIGURARE

RESURSE

ŞI

2. IDNO: 1006601001229
3. Adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
4. Numărul de telefon/fax: 022 25 21 49; 022 25 21 28; 022 25 20 71; 022 25 23 00/ 022 25 20 49
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorității contractante: dumitru.negoita@army.md,
olga.conovalova@army.md.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziţia implică o altă formă de
achiziţie comună): Autoritatea centrală de achiziții a Ministerului Apărării
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/serviciil
or/lucrărilor
solicitate

Unitate
a de
măsur
ă

Cantit
a
tea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

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

Lotul 1

1.

Fes din fleece de
18443340-1 culoare military
olive

unit.

3000

Fes din fleece de culoare military olive. Fesul este
confecționat dintr-un singur reper figurat ce permite
obținerea formei emisferice cu betelie dublă. Partea
superioară a fesului este surfilată cu 4 tighele, cu o
densitate de 45-48 puncte în 5 cm. Partea anterioară
a beteliei se dublează, pe interior, cu microfibră
termoizolantă, care se tivește, mai sus cu 15 mm, de
îndoitura fesului. Lățimea beteliei constituie 8 cm și
se fixează pe perimetru, la linia de finalizare a
tighelurilor ce formează emisfera, concomitent cu
microfibra termoizolantă amplasată în interiorul
beteliei. Cusăturile trebuie să fie rezistente, elastice,
uniforme și fixate/ întărite la capete. Materialul
fleece este prelucrat anti-pilling pe ambele părți.
Cocarda este brodată direct pe mijlocul beteliei
fesului cu ată neagră pe fon military-olive, cu
dimensiunile de 45 mm x 40 mm. Fesul va
corespunde mostrei aprobate. Fesul este marcat cu
etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă
este indicat: țara de producere, denumirea
întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de
întreținere şi mărimea tipodimensională şi ambalate
conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre
aprobarea
Regulamentului
cu
privire
la
recepționarea mărfurilor conform cantității şi
calității în RM. Caracteristici:
- compoziția fleece-lui – poliester 100%;
- densitatea fleece-lui – 340 ±10 gr/m2;
- densitatea microfibrei termoizolante - 50 ± 10
gr/m2;
- higroscopicitatea fleece-lui – maxim 2%;
- grosimea fleece-lui –3,5 – 3,8 mm;
- permeabilitate la aer a fleece-lui – minim 450
dm3 (m2s);
- extensibilitatea pe lățime a fleece-lui – 15-40%;
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- rezistența culorii la frecare uscată a fleece-lui (pe
o scară de la 1 la 5 baluri, unde 5 reprezintă
indicele superior) – minim 4 baluri;
- rezistența culorii la frecare umedă a fleece-lui (pe
o scară de la 1 la 5 baluri, unde 5 reprezintă
indicele superior) – minim 3 baluri;
- culoarea fleece-lui - military olive, pantone 190622TPX.
- ață armată cu împletitură din poliester 45 LL, 21
tex x 2 de culoarea military olive pentru cusături de
îmbinare și garnisire;
- ață pentru brodarea pajurei de culoarea military
olive și pentru conturul pajurei de culoare neagră,
conform cerințelor utilajului de brodat;
Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul
vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe
str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții, pentru
prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de
3 zile de la termenul limită de deschidere a
ofertelor. Termen de livrare – pînă la 10.10.2021.

Lotul 2

2.

Mănuși din fleece
18424000-7 de culoare
military olive

per.

3000

Mănuși din fleece de culoare military olive
Mănușile sunt constituite din reper de bază cu patru
degete, reperul degetului mare și 6 clini
suplimentari. Partea anterioară a mănușilor, în
regiunea articulației mânie este ajustată cu elastic,
care este fixat cu zig-zag, pentru o aplatizare mai
bună. Mânușile sunt marcate cu etichetă rezistentă
la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de
producere, denumirea întreprinderii, compoziția
stofei, simbolurile de întreținere şi mărimea
tipodimensională şi ambalate conform HG nr.1068
din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului
cu privire la recepționarea mărfurilor conform
cantității şi calității în RM. La fiecare partidă
propusă spre livrare autoritatea contractantă
selectează aleatoriu o mostră pentru raportul de
încercări a caracteristicilor mănușilor din fleece
(cheltuielile sunt suportate de furnizor).
Caracteristici:
- compoziția fleece-lui – poliester 100 %;
- densitatea fleece-lui – 340 ±10 gr/m2;
- higroscopicitatea fleece-lui – maxim 2 %;
- grosimea fleece-lui – 3,5 – 3,8 mm;
- permeabilitate la aer a fleece-lui – minim 450
dm3 (m2s);
- extensibilitatea pe lățime a fleece-lui – 15-40 %;
- rezistența culorii la frecare uscată a fleece-lui (pe
o scară de la 1 la 5 baluri, unde 5 reprezintă
indicele superior) – minim 4 baluri;
- rezistența culorii la frecare umedă a fleece-lui
(pe o scară de la 1 la 5 baluri, unde 5 reprezintă
indicele superior) – minim 3 baluri;
- culoare - military olive, pantone 19-0622TPX;
- ață armată cu împletitură din poliester 45 LL, 21
tex x 2 de culoarea military olive pentru cusături de
îmbinare și garnisire.
Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul
vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe
str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții, pentru
prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de
3 zile de la termenul limită de deschidere a
ofertelor. Termen de livrare – pînă la 10.10.2021.

270000,00

100

Echipamentul sportiv este alcătuit din tunică și
pantaloni de sport, tricou sport și șort sport.
Tunica este constituită din partea din față, spate,
mâneci, guler și betelie dublă tricotată. Partea din
față este format din două repere simetrice. În
cusăturile laterale ale tunicii sunt prelucrate două
buzunare ascunse. Intrarea în buzunar este de 16
cm. Pe cusăturile umerale sunt aplicate detalii de
garnisire de culoare roșie. Dimensiunile detaliilor
de garnisire sunt de 12 cm pe lățime și de 11 cm pe

75000,00

Lotul 3

3.

18412000-0

Echipament
sportiv

c-t.

2

lungime, amplasate simetric pe partea din față și
spate. Gulerul din tricot dublu de lățimea 6 cm este
montat în răscroiala gâtului. Sistemul de închidere
cu fermoar, începând cu partea superioară a
gulerului și se finisează în partea de jos a beteliei.
Partea din spate este format dintr-un reper.
Terminația tunicii este prelucrată cu betelie dublă
tricotată de lățimea 6 cm. Mâneca tip cămașă dintrun singur reper. Terminația mânecii este prevăzută
cu manșetă dublă tricotată de lățimea 6 cm.
Compoziția tricotului: 85% bumbac și 15% fibre
sintetice, densitatea minim 240g/m2. Culoarea de
bază a tunicii este negru.
Pantalonii sunt constituiți din partea din față,
spate, cordon și manșete dublu tricotate. Partea din
spate și față este format din două repere simetrice.
În cusătura laterală sunt amplasate buzunare cu laist
montat. Marginea exterioară a laistului este
garnisită cu bordură de 5 mm de culoare roșie.
Lățimea totală a laistului este 3 cm și cu lungimea
de 16 cm la gata. Cordonul de lățimea 4 cm este
prevăzut cu elastic și șiret. Pe cusăturile laterale,
mai sus de manșetă, sunt aplicate detalii de
garnisire, de forma trapezului neregulat de culoare
roșie. Dimensiunile detaliilor de garnisire sunt de 8
și 9 cm pe lățime, 23 și 27 cm pe lungime,
amplasate simetric pe partea din față și spate.
Compoziția tricotului de este de 85% bumbac și
15% fibre sintetice, densitatea minim 240g/m2.
Culoarea de bază a pantalonilor este negru.
Tricoul este constituit din partea din fată, spate şi
mâneci scurte. Partea din fată şi spate sunt formate
dintr-un singur reper. Mânecile scurte, până la linia
cotului. Pe cusăturile umerale sunt aplicate detalii
de garnisire de culoare roșie. Dimensiunile
detaliilor de garnisire sunt de 12 cm pe lățime și de
11 cm pe lungime, amplasate simetric pe partea din
față și spate. Terminația tricoului şi a mânecilor
sunt prelucrate cu cusătură închisă. Betelia
răscroiturii gâtului este dublă tricotată. Compoziția
tricotului de bază este de 85% bumbac și 15% fibre
sintetice. densitatea minim 240g/m2. Culoarea de
bază a tricoului este negru.
Șort sport este constituit din partea din față, spate
și cordon. Partea din spate și față este format din
două repere simetrice. În cusătura laterală sunt
amplasate buzunare cu laist montat. Marginea
exterioară a laistului este garnisită cu bordură de 5
mm de culoare roșie. Lățimea totală a laistului este
3 cm și cu lungimea de 16 cm la gata. Cordonul de
lățimea 4 cm este prevăzut cu elastic și șiret. Pe
cusăturile laterale, mai sus de manșetă, sunt
aplicate detalii de garnisire, de forma trapezului
neregulat, de culoare roșie. Densitatea minim
240g/m2. Culoarea de bază a șortului este negru.
La asamblarea echipamentului sportiv se utilizează
cusătura de asamblare executată la mașină specială
cu cinci aţe (tighel simplu - 2 ațe + surfilator - 3
aţe). Suplimentar se aplică un tighel de garnisire la
distanța de 2 mm, direcția de îndreptare a rezervei
cusăturii de asamblare conform modelului etalon.
Culoarea de bază a echipamentului sportiv este
neagră combinat cu detalii de garnisire de culoare
roșie sau în gama de nuanță a culorii roșii.
Echipamentul sportiv este marcat cu etichetă
rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este
indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii,
compoziția stofei, simbolurile de întreținere şi
mărimea tipodimensională. La livrare furnizorul
prezintă raportul de încercări cu compoziția şi
densitatea echipamentului sportiv. Mărimile
tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunii
septembrie-octombrie 2021. Livrarea bunurilor se
va efectua cu transportul vânzătorului la Secția
echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3,
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mun. Chișinău. Ofertanții, pentru prezenta poziție,
vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen
de livrare – pînă la 01.12.2021.

Lotul 4

4.

18400000-3 Ghete sport

per.

100

Ghete de tip sport, sunt alcătuite din două
ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior
este alcătuit din trei subansambluri: exterior,
intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul
exterior este din piele natural în combinație cu
țesătură tip „airnet”. Ansamblul inferior este format
din trei subansambluri: exterior, interior și
intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din
talpă de poliuretan preformată, cel interior din
acoperemânt de branț, iar cel intermediar din branț
cu semi branț. Ansamblul inferior se îmbină cu cel
superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin
intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric
dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu
eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate
pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal
prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate
rezonabil adaptării pe picior și menținerii
confortului de ajustare. Culoarea ghetelor este
neagră cu elemente de garnisire în partea de jos a
etichetei, de culoare roșie sau în gama de nuanță a
culorii roșii. Mărimile tipodimensionale vor fi
prezentate în perioada lunii septembrie-octombrie
2021. Livrarea bunurilor se va efectua cu
transportul vânzătorului la Secția echipament a
A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.
Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta
mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de
deschidere a ofertelor. Termen de livrare – pînă la
01.12.2021.

50000,00

5000

Ecuson pe mânecă Armata Națională la
uniforma de instrucție. Ecusonul pe mânecă
(stângă) cu dimensiunile de 70x90 mm: ecusonul
reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu
vârful rotunjit, şnuruit în culoare neagră, câmpul de
culoare military-olive stema Armatei Naționale
brodată cu fir de culoare neagră.
Ecusonul este brodat 100%. Modelul ecusonului va
corespunde mostrei aprobate de către autoritatea
contractantă. Pe partea verso ecusonul este dublat
cu bandă textilă „Velcro”, partea rigidă cu cârlige,
cu rezistența de minim 10000 deschideri-închideri.
Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul
vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe
str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții, pentru
prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de
3 zile de la termenul limită de deschidere a
ofertelor. Termen de livrare – pînă la 01.09.2021.

88500,00

5000

Ecuson pe mânecă„Drapel se stat al Republicii
Moldova”. Ecusonul de apartenență de stat:
reprezintă un ecuson dreptunghiular cu imaginea
Drapelului de Stat al Republicii Moldova șnuruit în
culoare aurie pe perimetru, dimensiunile de 70x35
mm. Ecusonul este brodat 100% în culorile
Drapelului de stat. Modelul ecusonului va
corespunde mostrei aprobate de către autoritatea
contractantă. Pe partea verso ecusonul este dublat
cu bandă textilă „Velcro”, partea rigidă „cu
cârlige”, cu rezistența de minim 10000 deschideriînchideri, de culoare kaki/olive. Livrarea bunurilor
se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția
echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3,
mun. Chișinău. Ofertanții, pentru prezenta poziție,
vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen
de livrare – pînă la 01.09.2021.

60000,00

Lotul 5

5.

Ecuson pe mînecă
18420000-9 al Armatei
Naționale

unit.

Lotul 6

6.

Ecuson pe
mânecă Drapel de
18420000-9
Stat al Republicii
Moldova

unit.
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Lotul 7

7.

18420000-9

Ecuson pe piept
“Moldova”

unit.

5000

Ecuson pe piept „Moldova”. Ecuson de identitate
statală la uniforma de instrucție, reprezintă o bandă
de stofă de formă dreptunghiulară, purtând
inscripția „MOLDOVA”, care este brodată cu fir de
culoare neagră cu litere capitale. Ecusonul cu
dimensiunile 140x25 mm. Pe partea verso ecusonul
este dublat cu bandă textilă „Velcro”, partea „cu
cârlige”, cu rezistența de minim 10000 deschideriînchideri, de culoare kaki/olive. Livrarea bunurilor
se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția
echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3,
mun. Chișinău. Ofertanții, pentru prezenta poziție,
vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen
de livrare – pînă la 01.09.2021.

50000,00

Total loturi: 7
Valoarea estimativă totală (lei)

842500,00

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: Livrarea se va efectua cu
transportul vânzătorului la Secţia echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chişinău, conform
termenilor indicate în rubrica „specificarea tehnică deplină solicitată”.
12. Termenul de valabilitate a contractului:
25.12.2021.
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.

3.

Descrierea
criteriului/cerinţei
Eligibilitatea ofertantului

Propunerea financiară

Propunerea tehnică

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

Nivelul minim/
Obligativitatea
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al
procedurii negociate) nu.
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 licitația electronică.
- Numărul de runde: conform SIA RSAP
- Pasul minim de licitare: conform SIA RSAP
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:
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Nr.
d/o

1.

2.
3.

4.

Descrierea
criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Dovada înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate cu prevederile
legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

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
apartenența din punct de vedere profesional.

Obligatoriu

Certificat privind lipsa sau
existența restanțelor față de
bugetul public național
Certificat de atribuire a
conturilor bancare

Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform
cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) cu aplicarea
semnăturii electronice a ofertantului.
Eliberat de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, cu aplicarea
semnăturii electronice a ofertantului.
Certificat de conformitate sau raport (certificat) de inspecţie sau raport
de încercări, emise de organismele de evaluare a conformităţii
acreditate sau declaraţia de conformitate pe propria răspundere, emisă
de către producător sau reprezentantul său autorizat -copia originalului
cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, pentru pozițiile
1,2,3,4.

Prezentarea de dovezi
privind conformitatea
produselor, identificată prin
referire la specificații sau
standard relevante

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Conform art. 26 alin.18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile 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: Nu se aplică în cadrul procedurii în cauză.
Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP.
- pe: [data] Conform SIA RSAP.
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: 30 zile .
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP .
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului
când 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 finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene:_____________nu_____________.
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare 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) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este
cazul):___nu___
30.
În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare: nu.
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:
BAP nr. 11 din 12.02.2021.
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:Conform SIA RSAP.
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
Nu
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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. Operatorii economici participanţi la procedurile de achiziţii publice, vor asigura implementarea
măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidenţialitate si securitate în
conformitate cu Legea 133/2011. privind proiecţia datelor cu caracter personal.
2. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/
ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției
Achiziții Publice (conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24
noiembrie 2020).
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, 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”.
4. Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.
Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu VOINU
Digitally signed by Voinu Sergiu
Date: 2021.06.02 15:50:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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