
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

veste antiglonț, dispozitive de blocare a roților conform Matricei în domeniul liberalizării
regimului de vize (repetat)Obiectul achiziției:
35815100-1Cod CPV:

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.:  43  din  10.06.2016.

În scopul achiziţionării "veste antiglonț, dispozitive de blocare a roților conform Matricei în domeniul liberalizării regimului de
vize (repetat)"

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:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Vestă antiglonț
80.00Bucată1.1 Vestă antiglonț Clasa de securitate - GOST Rusia -

P 5074495 - 4 ; NIJ USA - III; DIN
Germania - III; CEN Europa - BR5;
Vesta să fie cit mai comodă - masa
pînă la 9kg;
Plăcile de protecție să fie din
armură de oțel la care termenul de
exploatare e cel mai mare;
Să conțină amortizor împotriva
traumelor și bloc-recul a gloanțelor;
Plăcile de protecție de standard
între 30cmx25 cm dar și
35cmx30cm;
Culoarea neagra
Vesta trebuie să fie în husă pentru
păstrare

35815100-1

2 Dispozitiv de blocare a roților
10.00Bucată2.1 Dispozitiv de blocare a roților Gama foarte largă de anvelope -

R12 - R22.5, Componente
funcționale - siguranță fixă de
blocare, Componența materialului -
Oțel extrem de dur, conceput pentru
automobile şi remorci. Cantitatea
de chei - 3 buc.
Sistemul de inchidere/deschidere al
dispozitivului poate fi montat si
demontat cu usurinta cu ajutorul
unei chei speciale.
Sistemul de blocare roți trebuie să
fie prevazut cu un cauciuc de
protectie pe partea interioara a
placii pentru evitarea deteriorarii
jantelor.
Sistemul de blocare-deblocare
trebuie să fie prevazut cu o cheie
specială pentru imposibilitatea
deschiderii cu orice alt tip de chei

44530000-4

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decursul a 60 de zile de la înregistrarea contractului la AAP
DDP - Franco destinație vămuit
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Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Minim 3 ani experiență în livrarea produselor similare.
Participantul trebuie să prezinte documente
justificative care dovedesc executarea neconditionata a
contractului.

Da

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

cel puțin 50 % din valoarea totală a oferte, pentru
livrarea produselor similare pe parcursul ultimilor 2
ani. Participantul trebuie să prezinte documente
justificative care dovedesc executarea neconditionata a
contractului.(la cererea autoritatii contractante).

Da

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

La cererea autoritatii contractante, Participantul trebuie
să prezinte documente justificative care dovedesc
executarea neconditionata a contractului. Participantul
trebuie să dispună cel putin de circa 10 % din suma
totală a ofertei.

Da

5 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau
echivalentul acestora pentru participanți nerezidenți

copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului, Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

6 Formularul ofertei (F3.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

7 Extras din Registrul persoanelor juridice sau
echivalentul acestuia pentru Participanți nerezidenți

copie - confirmată prin aplicarea ștampilei și
semnăturii Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

8 Garanție pentru ofertă 1% transfer la contul DPF sau scrisoare de garanție
bancară - original, prezentată de o bancă autohtonă sau
străină (dacă aceasta nu vine în contradicţie cu
legislaţia în vigoare), bancă care nu are documente de
remediere. Pentru participantii nerezidenți transferul se
va efectua la contul în EUR.

Da

9 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național

original, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul
competent în țara de reședință a operatorului economic
străin (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al
organului competent în țara de reședință a operatorului
economic străin);

Da

10 Formulat informativ despre ofertant F 3.3 original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

11 Specificații tehnice (F4.1) original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

12 Ultimul raport financiar sau echivalentul acestora
pentru participanți nerezidenți

original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

13 Declarație privind conduita etică (F3.4) original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

14 Certificat de atribuire a contului bancar sau
echivalentul acestora pentru participanti nerezidenți

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului. Participanții nerezidenți vor prezenta
documentul tradus obligatoriu în limba de stat sau în
limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

15 Certificat de calitate/conformitate de la producător CE,
ISO

copie confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii
Participantului

Da

16 Specificații de preț F4.2 original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

17 Declarație privind situația personală a operatorului
economic  F 3.5

original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

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: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19

Tel.: achizitii@border.gov.md0-22-259-627     0-22-
259-679 ,  Fax: 022264507 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBOTARI TAISIA, Șef Derviciul achiziții

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: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601000196

Anexa1Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: Anexa1

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: 30.06.2016 10:00
mun.Chișinău, str. Petricani 19, bir. 310pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

30.06.2016 10:00la:
mun.Chișinău, str. Petricani 19pe adresa:

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: AFTENIUC ARCADIE


