
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/00449 06.02.2018din

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

Piese de schimb și servicii de reparare a mijloacelor de transport.Obiectul achiziției:
34900000-6Cod 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.:  11  din  06.02.2018.
În scopul achiziţionării "Piese de schimb și servicii de reparare a mijloacelor de transport."
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 Servicii de reparaţie şi deservire tehnică a
autoturismului de teren de model „Nissan
Pathfinder” a/ f 2010 vin cod
VSKJVWR51U0393950

10.00Bucată1.1 Diagnosticarea compiuterizată50000000-5
10.00Bucată1.2 Regenerarea filtrului de particule50000000-5
4.00Bucată1.3 Înlocuire braţ inferior suspensie faţă50000000-5
4.00Bucată1.4 Înlocuirea injectorului50000000-5

10.00Bucată1.5 Diagnosticarea şi adaptarea cutiei de viteze
automată

50000000-5

8.00Ore1.6 Diagnosticarea şi reparaţia echipamentului
electric

50000000-5

2.00Bucată1.7 Înlocuirea turbosuflantei50000000-5
4.00Bucată1.8 Braţ inferior suspensie faţă în complect34900000-6
4.00Bucată1.9 Injector34900000-6
2.00Bucată1.10 Turbosuflantă34900000-6

2 Servicii de reparaţie şi deservire tehnică a
autoturismului de teren de model „Dacia
Duster” a/f 2013 vin cod
UU1HSDACN48609603

20.00Bucată2.1 Diagnosticarea computerizată50000000-5
10.00Set2.2 Înlocuire curea mecanism de distribuţie a

gazelor
50000000-5

5.00Bucată2.3 Înlocuire parbriz faţă50000000-5
8.00Bucată2.4 Înlocuirea injectorului50000000-5

10.00Bucată2.5 Regenerarea filtrului de particule50000000-5
40.00Ore2.6 Diagnosticarea şi reparaţia echipamentului

electric
50000000-5

5.00Bucată2.7 Înlocuirea radiator răcire ulei50000000-5
5.00Set2.8 Înlocuirea set curea accesorii50000000-5
4.00Bucată2.9 Înlocuire radiator condiţioner50000000-5
4.00Bucată2.10 Înlocuirea turbosuflantei50000000-5
4.00Bucată2.11 Înlocuire arbore cardanic50000000-5
8.00Bucată2.12 Injector34900000-6
5.00Bucată2.13 Parbriz faţă34900000-6
5.00Bucată2.14 Captor temperatură filtru de particule34900000-6
5.00Bucată2.15 Radiator răcire ulei34900000-6
5.00Set2.16 Set curea accesorii (curea servodirecţie, rolă,

rolă întinzător curea)
34900000-6

2.00Bucată2.17 Radiator condiţioner34900000-6
4.00Bucată2.18 Turbosuflantă34900000-6
4.00Bucată2.19 Arbore cardanic34900000-6

3 Servicii de reparaţie şi deservire tehnică a
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măsura

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

mijlocului de transport „ATV Outlander”
BRP 400 a/ f 2013

4.00Bucată3.1 Reparaţia lacăt  pornire50000000-5
10.00Bucată3.2 Diagnosticarea computerizată50000000-5
10.00Bucată3.3 Înlocuirea simeringului diferenţial faţa50000000-5
5.00Bucată3.4 Înlocuirea rulment variator50000000-5

10.00Bucată3.5 Înlocuire arbore cardanic50000000-5
4.00Bucată3.6 Înlocuire fuzetă faţă50000000-5

50.00Ore3.7 Diagnosticarea şi reparaţia echipamentului
electric

50000000-5

6.00Bucată3.8 Înlocuirea braţ suspensie faţă50000000-5
10.00Bucată3.9 Înlocuire amortizator faţă50000000-5
4.00Bucată3.10 Lacăt pornire34900000-6

10.00Bucată3.11 Semering diferenţial faţă34900000-6
4.00Bucată3.12 Rulment variator34900000-6

10.00Bucată3.13 Arbore cardanic34900000-6
4.00Bucată3.14 Fuzetă faţă34900000-6
6.00Bucată3.15 Braţ suspensie faţă34900000-6

10.00Bucată3.16 Amortizator faţă34900000-6
4 Servicii de reparaţie şi deservire tehnică a

autoturismului de teren de model „Toyota
Land Cruiser” a/f 2012 vin cod
JTMCV05J304072593

4.00Bucată4.1 Schimbul uleiului şi filtrului de ulei50000000-5
4.00Bucată4.2 Înlocuire filtrului de aer50000000-5
2.00Bucată4.3 Înlocuire filtrului salonului50000000-5
2.00Bucată4.4 Înlocuire filtrului de combustibil50000000-5
2.00Set4.5 Înlocuire set plăcuţe frînă spate50000000-5
2.00Set4.6 Înlocuire set plăcuţe frînă faţă50000000-5

36.00Litru4.7 Ulei Toiota 5W3034900000-6
4.00Bucată4.8 Filtru de ulei34900000-6
2.00Bucată4.9 Filtrul salonului34900000-6
4.00Bucată4.10 Filtru de aer34900000-6
2.00Bucată4.11 Filtru de combustibil34900000-6
2.00Set4.12 Plăcuţe frînă spate34900000-6
2.00Set4.13 Plăcuţe frînă faţă34900000-6

5 Servicii de reparaţie şi deservire tehnică a
microbusului de model „Iveco Daily” a/ f
2007 vin cod ZCFC50A1005658812

4.00Bucată5.1 Diagnosticarea compiuterizată a motorului50000000-5
4.00Bucată5.2 Înlocuirea injectorului50000000-5
2.00Set5.3 Înlocuirea ambreajului50000000-5

10.00Bucată5.4 Înlocuirea pernei suport a caroseriei50000000-5
6.00Ore5.5 Diagnosticarea şi reparaţia echipamentului

electric
50000000-5

2.00Bucată5.6 Reparaţia capitală a pompei de combustibil de
presiune înaltă

50000000-5

4.00Bucată5.7 Injector34900000-6
2.00Set5.8 Set ambreaj (coşu ambreajului, disc

ambreajului, rulment de presiune)
34900000-6

10.00Bucată5.9 Pernă suport caroserie34900000-6
6 Servicii de reparaţie şi deservire tehnică a

microbusului de model „Land Rover
Freelander II” a/ f 2008 vin cod
SALFA28B18H101465

4.00Bucată6.1 Diagnosticarea compiuterizată a motorului50000000-5
10.00Ore6.2 Diagnosticarea şi reparaţia echipamentului

electric
50000000-5

5.00Bucată6.3 Înlocuirea turbosuflantei50000000-5
4.00Set6.4 Înlocuire curea mecanism de distribuţie a

gazelor
50000000-5

5.00Set6.5 Înlocuirea set curea accesorii50000000-5
3.00Bucată6.6 Turbosuflantă34900000-6
2.00Set6.7 Set MDG (curea distribuţie, rolă, rolă34900000-6
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2.00Set6.7 întinzător curea, pompă de apă)34900000-6
5.00Set6.8 Set curea accesorii (curea servodirecţie, rolă,

rolă întinzător curea)
34900000-6

7 Piese de schimb pentru Dacia Duster a/f
2013 vin cod UU1HSDACN48609603

30.00Set7.1 Saboţi frînă spate (set pentru 2 roţi)34900000-6
40.00Set7.2 Bucşă bară antiruliu faţă (2 buc)34900000-6
40.00Set7.3 Bucşă bară antiruliu spate (2 buc)34900000-6
2.00Bucată7.4 Bară antiruliu spate (тяга стабилизатора)34900000-6

220.00Bucată7.5 Bieletă antiruliu spate, faţă (soldatic )34900000-6
40.00Bucată7.6 Pivot suspensie faţă34900000-6
6.00Bucată7.7 Planetara transmisiei faţă stînga (în ansamblu)34900000-6
6.00Bucată7.8 Planetara transmisiei faţă dreapta (în

ansamblu)
34900000-6

12.00Bucată7.9 Injector diesel34900000-6
40.00Bucată7.10 Burduf  protecţie a transmisiei fata34900000-6
40.00Bucată7.11 Burduf de protecţie a transmisiei spate34900000-6
30.00Bucată7.12 Cap bară de direcţie dreapta34900000-6
30.00Bucată7.13 Cap bară de direcţie stînga34900000-6
20.00Bucată7.14 Burduf cauciuc a barei de direcţie (drteapta -

stînga)
34900000-6

50.00Bucată7.15 Rulment butuc faţă34900000-6
50.00Bucată7.16 Rulment butuc spate34900000-6
10.00Bucată7.17 Suport flanșa amortizor faţă, spate34900000-6
40.00Bucată7.18 Rulment sport flanșa amortizor faţă, spate34900000-6
40.00Bucată7.19 Lampă H134900000-6
20.00Bucată7.20 Lampă H434900000-6
40.00Bucată7.21 Lampă H734900000-6
20.00Set7.22 Set curea accesorii (curea servodirecţie, rolă,

rolă întinzător curea)
34900000-6

30.00Bucată7.23 Arc suspensie fata34900000-6
30.00Bucată7.24 Arc suspensie spate34900000-6
30.00Set7.25 Set MDG (curea de distribuţie, rolă, rolă

întinzător curea distribuţie)
34900000-6

40.00Bucată7.26 Tampon șoc amortizor față, spate34900000-6
2.00Bucată7.27 Braț suspensie fata dreapta34900000-6
2.00Bucată7.28 Braț suspensie fata stînga34900000-6

140.00Bucată7.29 Bucșa braț suspensie față34900000-6
10.00Bucată7.30 Bară suspensie spate34900000-6

140.00Bucată7.31 Bucșa barei spate34900000-6
20.00Bucată7.32 Arbore cardanic în ansamblu34900000-6
10.00Bucată7.33 Bucșa grinzii puntei spate34900000-6
8.00Bucată7.34 Bujie incandescentă34900000-6
4.00Bucată7.35 Pompa de răcire34900000-6
4.00Set7.36 Set ambreiaj (coşu ambreiajului, discul

ambreiajului, rulment de presiune)
34900000-6

2.00Bucată7.37 Etrier frînă față (drteapta –stînga)34900000-6
3.00Bucată7.38 Turbosuflantă34900000-6

80.00Bucată7.39 Amortizor faţă34900000-6
100.00Bucată7.40 Amortizor spate34900000-6

2.00Bucată7.41 Radiatorul sistemului de răcire34900000-6
40.00Set7.42 Plăcuţe frînă faţă (set p/u 2 roţi)34900000-6

100.00Bucată7.43 Filtru de motorină34900000-6
140.00Bucată7.44 Filtru de aer34900000-6
140.00Bucată7.45 Filtru de ulei34900000-6
40.00Bucată7.46 Filtru habitaclu34900000-6

8 Piese de schimb pentru Peugeot 307 a/ f
2005 vin cod VF33CNFUC84136235

4.00Bucată8.1 Filtru aer34900000-6
4.00Bucată8.2 Filtru ulei34900000-6
4.00Bucată8.3 Filtru salon34900000-6
2.00Bucată8.4 Bobina de inducţie34900000-6
2.00Set8.5 Set MDG (curea de distribuţie, rolă, rolă

întinzător curea distribuţie)
34900000-6
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8.00Bucată8.6 Injector combustibil34900000-6
2.00Bucată8.7 Cablul frînei de mînă34900000-6
2.00Bucată8.8 Rulment butuc spate34900000-6
6.00Bucată8.9 Bieletă bară antiruliu faţă (soldatic )34900000-6
2.00Bucată8.10 Cap planetara transmisiei exterioară34900000-6
2.00Bucată8.11 Cap planetara transmisiei interioară34900000-6

12.00Set8.12 Bujii34900000-6
2.00Bucată8.13 Saboţi frînă spate (set pentru 2 roţi)34900000-6
2.00Bucată8.14 Pompa servodirectie electrica34900000-6
2.00Bucată8.15 Pompa sistemului răcire34900000-6
2.00Set8.16 Set ambriaj (coşu ambreajului, discul

ambreajului, rulment de presiune)
34900000-6

2.00Bucată8.17 Disc frînă faţă34900000-6
1.00Bucată8.18 Generator34900000-6

9 Piese de schimb pentru Nissan Pathfinder
a/f 2011 vin cod VSKJVWR51U0424173

10.00Bucată9.1 Filtru ulei34900000-6
10.00Bucată9.2 Filtru  aer34900000-6
20.00Bucată9.3 Filtru motorină34900000-6
10.00Bucată9.4 Filtru habitac(set 2 buc.)34900000-6
10.00Set9.5 Plăcuţe frînă faţă (set p/u 2 roţi)34900000-6
10.00Set9.6 Plăcuţe frînă spate (set p/u 2 roţi)34900000-6
10.00Bucată9.7 Bucşa braţului suspensiei faţă34900000-6
10.00Bucată9.8 Bucşa braţului suspensiei spate34900000-6
10.00Set9.9 Bucşe bara antiruliu faţă (set 2 buc.)34900000-6
10.00Set9.10 Bucşe bara antiruliu spate (set 2 buc.)34900000-6
10.00Bucată9.11 Bieletă antiruliu faţă (soldatic )34900000-6
14.00Bucată9.12 Bieletă antiruliu spate (soldatic )34900000-6
10.00Bucată9.13 Cap bară de direcţie (dreapta-stînga)34900000-6
2.00Bucată9.14 Braţ inferior suspensie faţă34900000-6
4.00Bucată9.15 Crucea arborelui cardanic faţă34900000-6
4.00Bucată9.16 Crucea arborelui cardanic spate34900000-6
4.00Bucată9.17 Amotizor  fata34900000-6
4.00Bucată9.18 Amotizor  spate34900000-6
4.00Set9.19 Set curea accesorii (curea servodirecţie, rolă,

rolă întinzător curea)
34900000-6

2.00Bucată9.20 Cap planetara transmisiei exterior34900000-6
4.00Bucată9.21 Injector motorină34900000-6

10.00Bucată9.22 Bucșa brațului suspensiei faţă34900000-6
6.00Bucată9.23 Pivot suspensie faţă superior34900000-6

12.00Bucată9.24 Pivot suspensie faţă inferior şi spate superior34900000-6
6.00Bucată9.25 Pivot suspensie spate inferior34900000-6

10 Piese de schimb pentru BRP Outlander 400
(cvadriciclu) a/f 2013 vin cod
3JBEMHM14DJ000635

20.00Bucată10.1 Amortizor faţă34900000-6
2.00Bucată10.2 Arbore planetar în ansamblu faţă dreapta34900000-6
2.00Bucată10.3 Arbore planetar în ansamblu faţă stînga34900000-6

80.00Bucată10.4 Cruce cardanica  faţă34900000-6
20.00Bucată10.5 Cruce cardanica  spate34900000-6
80.00Bucată10.6 Bucşă braţ suspensie faţă34900000-6
30.00Bucată10.7 Curea variator34900000-6

200.00Bucată10.8 Filtru de ulei34900000-6
200.00Bucată10.9 Filtru de aer34900000-6
100.00Bucată10.10 Bucşă amortizor spate34900000-6
40.00Bucată10.11 Rulment roată spate34900000-6
40.00Bucată10.12 Rulment roată faţă34900000-6
2.00Bucată10.13 Braţ suspensiei faţă stănga34900000-6
2.00Bucată10.14 Braţ suspensiei faţă dreapta34900000-6
8.00Bucată10.15 Arbore cardanic în ansamblu34900000-6

10.00Set10.16 Set semering diferenţial faţă (3 buc.)34900000-6
10.00Set10.17 Set semering diferenţial spate (3 buc.)34900000-6
20.00Bucată10.18 Burduf transmisie faţă exterior34900000-6
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10.00Bucată10.19 Burduf transmisie faţă interior34900000-6
20.00Bucată10.20 Burduf transmisie spate34900000-6
10.00Bucată10.21 Amortizor spate34900000-6
4.00Bucată10.22 Fuzetă faţă34900000-6

11 Piese de schimb pentru Peugeot Boxer a/ f
2005 vin cod VF3ZAAMPA17706850

4.00Bucată11.1 Amortizor faţă34900000-6
4.00Bucată11.2 Amortizor spate34900000-6
4.00Bucată11.3 Filtru ulei34900000-6
4.00Bucată11.4 Filtru  aer34900000-6
4.00Bucată11.5 Filtru motorină34900000-6
4.00Bucată11.6 Filtru habitac34900000-6
2.00Set11.7 Plăcuţe frînă faţă (set p/u 2 roţi)34900000-6
2.00Set11.8 Plăcuţe frînă spate (set p/u 2 roţi)34900000-6
2.00Bucată11.9 Disc frînă față34900000-6
4.00Bucată11.10 Rulment butuc roată faţă34900000-6
4.00Bucată11.11 Rulment butuc roată spate34900000-6
2.00Bucată11.12 Cap planetara transmisiei exterioară faţă34900000-6
4.00Bucată11.13 Butucul roţii faţă34900000-6
4.00Bucată11.14 Bugii incadescente34900000-6
4.00Bucată11.15 Injector motorină34900000-6
2.00Set11.16 Set ambreiaj (coşu ambreajului, discul

ambreajului, rulment de presiune)
34900000-6

2.00Bucată11.17 Pompa de răcire34900000-6
4.00Bucată11.18 Pivot suspensie faţă34900000-6

12 Piese de schimb pentru Iveco Daily a/ f 2007
vin cod ZCFC50A1005658812

4.00Bucată12.1 Injector combustibil34900000-6
8.00Bucată12.2 Filtru combustibil34900000-6

20.00Bucată12.3 Filtru aer34900000-6
10.00Bucată12.4 Filtru ulei34900000-6
4.00Bucată12.5 Bijii incadescente34900000-6
2.00Bucată12.6 Disc frîna spate34900000-6
2.00Set12.7 Set ambreiaj (coşu ambreajului, discul

ambreajului, rulment de presiune)
34900000-6

10.00Set12.8 Plăcuţe frînă faţă (set p/u 2 roţi)34900000-6
6.00Bucată12.9 Bucşe bara antiruliu faţă34900000-6
8.00Bucată12.10 Bucşă arc lamelar faţă34900000-6
8.00Bucată12.11 Bucşă arc lamelar spate34900000-6

13 Piese de schimb pentru VAZ 21214i a/f 2005
vin cod XTA21214051790226

120.00Bucată13.1 Filtru de ulei34900000-6
100.00Bucată13.2 Filtru de aer34900000-6
20.00Set13.3 Saboţi frînă spate (set pentru 2 roţi)34900000-6
40.00Set13.4 Plăcuţe frînă faţă (set p/u 2 roţi)34900000-6
40.00Bucată13.5 Filtru de combustibil34900000-6
40.00Bucată13.6 Amortizorul suspensiei spate34900000-6
40.00Bucată13.7 Amortizorul suspensiei faţă34900000-6
10.00Bucată13.8 Cap planetara faţă exterior34900000-6
5.00Bucată13.9 Cap planetara faţă interior34900000-6
8.00Bucată13.10 Semiaxa punţii spate34900000-6
5.00Bucată13.11 Arbore cardanic faţă34900000-6
5.00Bucată13.12 Arbore cardanic spate34900000-6
5.00Bucată13.13 Reductor punţii spate34900000-6
4.00Bucată13.14 Radiatorul sistemului de răcire34900000-6
4.00Bucată13.15 Demaror34900000-6
4.00Bucată13.16 Generator34900000-6

20.00Bucată13.17 Injector combustibil34900000-6
20.00Set13.18 Set ambreaj (coşu ambreajului, discul

ambreajului, rulment de presiune)
34900000-6

10.00Bucată13.19 Arbore cardanic intermediar cu cuplaj elastic
în complect a cutiei de distribuţie

34900000-6

40.00Bucată13.20 Crucea arborelui cardanic34900000-6
10.00Bucată13.21 Pompa sistemulşui de răcire34900000-6
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4.00Bucată13.22 Bloc comandă motor MICAS 2121434900000-6
20.00Bucată13.23 Cap bară de direcție34900000-6
4.00Bucată13.24 Caseta de direcţie34900000-6

10.00Bucată13.25 Cilindru principal ambriaj34900000-6
10.00Bucată13.26 Cilindru lucru ambriaj34900000-6
10.00Bucată13.27 Cilindru principal frînă34900000-6
20.00Bucată13.28 Cilindru lucru frînă34900000-6
2.00Bucată13.29 Carburator Vaz-2121334900000-6
4.00Bucată13.30 Bobina de inductie Vaz-21214i34900000-6

40.00Bucată13.31 Pivot suspensie34900000-6
4.00Bucată13.32 Pompa combustibil Vaz-21214i34900000-6
5.00Set13.33 Set reparaţie motor (piston, segmenţi, bolţi-

4buc)
34900000-6

5.00Set13.34 Set supape (8-buc)34900000-6
5.00Set13.35 Set garnituri motor34900000-6
5.00Set13.36 Set cuzineţ reazim34900000-6
5.00Set13.37 Set cuzineţ bielă34900000-6

10.00Bucată13.38 Bară de direcţie longitudională faţă34900000-6
4.00Bucată13.39 Arbore de distribuţe34900000-6
2.00Bucată13.40 Reductor punte faţă34900000-6

14 Piese de schimb pentru VAZ 21070 a/f 2004
vin cod XTA21070052071264

40.00Bucată14.1 Filtru de aer34900000-6
6.00Set14.2 Saboţi frînă spate (set pentru 2 roţi)34900000-6

10.00Set14.3 Plăcuţe frînă faţă (set p/u 2 roţi)34900000-6
10.00Bucată14.4 Amortizorul suspensiei spate34900000-6
10.00Bucată14.5 Amortizorul suspensiei faţă34900000-6
2.00Bucată14.6 Reductor punţii spate34900000-6
2.00Bucată14.7 Demaror34900000-6
2.00Bucată14.8 Generator34900000-6
4.00Bucată14.9 Pompă de răcire34900000-6
2.00Bucată14.10 Caseta de direcţie34900000-6
5.00Set14.11 Set ambreaj (coşu ambreajului, discul

ambreajului, rulment de presiune)
34900000-6

10.00Bucată14.12 Cap bare de direcție34900000-6
4.00Bucată14.13 Semiaxa punţii spate34900000-6
2.00Bucată14.14 Carburator Vaz-210734900000-6

20.00Bucată14.15 Pivot suspensie34900000-6
4.00Bucată14.16 Pompa de combustibil  Vaz-210734900000-6
3.00Set14.17 Set reparaţie motor (piston, segmenţi, bolţi-

4buc)
34900000-6

3.00Set14.18 Set supape (8-buc)34900000-6
3.00Set14.19 Set garnituri motor34900000-6
3.00Set14.20 Set cuzineţ reazim34900000-6
3.00Set14.21 Set cuzineţ bielă34900000-6
2.00Bucată14.22 Arbore de distribuţe34900000-6
2.00Bucată14.23 Pompa sistemului de răcire34900000-6

40.00Bucată14.24 Filtru de combustibil34900000-6
15 Piese de schimb pentru Opel Vivaro a/f

2015 vin cod WOLJ7BUBRDY732498
10.00Set15.1 Plăcuţe frînă faţă34900000-6
20.00Set15.2 Plăcuţe frînă spate34900000-6
12.00Bucată15.3 Bucşa braţului suspensiei faţă34900000-6
20.00Bucată15.4 Bieletă antiruliu faţă (soldatic )34900000-6
20.00Bucată15.5 Bucşă bară antiruliu faţă34900000-6
4.00Set15.6 Set curea accesorii (curea servodirecţie, rolă,

rolă întinzător curea)
34900000-6

10.00Bucată15.7 Cap bară de direcţie dreapta34900000-6
10.00Bucată15.8 Cap bară de direcţie stînga34900000-6
10.00Bucată15.9 Bucşa grindei faţă34900000-6

16 Piese de schimb pentru Land Rover,
Freelander a/f 2008 vin cod
SALFA28B48H101475

8.00Bucată16.1 Filtru ulei34900000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată16.2 Filtru  aer34900000-6
8.00Bucată16.3 Filtru motorină34900000-6
8.00Bucată16.4 Filtru habitac34900000-6
4.00Set16.5 Plăcuţe frînă faţă (set p/u 2 roţi)34900000-6
4.00Set16.6 Plăcuţe frînă spate (set p/u 2 roţi)34900000-6
2.00Set16.7 Set MDG (curea de distribuţie, rolă, rolă

întinzător curea distribuţie, pompă)
34900000-6

2.00Bucată16.8 Disc frînă faţă34900000-6
2.00Bucată16.9 Disc frînă spate34900000-6
4.00Bucată16.10 Pivot suspensie faţă34900000-6

17 Piese de schimb pentru VW Transporter a/f
2015 vin cod WV1ZZZ7HZEH121667

10.00Bucată17.1 Filtru ulei34900000-6
10.00Bucată17.2 Filtru  aer34900000-6
10.00Bucată17.3 Filtru motorină34900000-6
10.00Bucată17.4 Filtru habitac34900000-6
4.00Set17.5 Plăcuţe frînă faţă (set p/u 2 roţi)34900000-6
4.00Set17.6 Plăcuţe frînă spate (set p/u 2 roţi)34900000-6

20.00Bucată17.7 Bieletă antiruliu faţă (soldatic )34900000-6
10.00Bucată17.8 Amortizorul suspensiei faţă34900000-6
10.00Bucată17.9 Amortizorul suspensiei spate34900000-6

18 Piese de schimb pentru Belarus 92P a/f 2014
vin cod 90204679

10.00Bucată18.1 Filtru ulei34900000-6
10.00Bucată18.2 Filtru  aer34900000-6
10.00Bucată18.3 Filtru motorină34900000-6
4.00Bucată18.4 Filtru hidraulic excavator34900000-6
4.00Bucată18.5 Furtun hidraulic (diametru 32-1,5m)34900000-6
4.00Bucată18.6 Mufă de conexiune (diametru 32)34900000-6
2.00Bucată18.7 Disc frînă spate34900000-6

19 Piese de schimb pentru Volkswagen Crafter
a/f 2015 vin cod WV1ZZZ2FZG7001843

10.00Bucată19.1 Filtru ulei34900000-6
10.00Bucată19.2 Filtru  aer34900000-6
10.00Bucată19.3 Filtru motorină34900000-6
2.00Set19.4 Plăcuţe frînă faţă (set p/u 2 roţi)34900000-6

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
La comanda beneficiarului
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F3.4)

Da

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

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Da

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

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

Certificat de calitate pentru piese de schimb (eliberat
de producător) sau certificat de conformitate, copie-
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (F3.9) (pentru Lot 1-6)

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

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(F3.12) și Documente care atestă faptul că operatorul
economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor
și/sau echipamentelor, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii
contractului. ( pentru Lot 1-6)

Da

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F3.5), originalul confirmat prin
semnătura și ștampila Participantului

Da

9 Oferta Original F3.1- confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F3.3)

Da

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Specificația de preț F4.2 original- confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului.

Da

16 Specificații tehnice F4.1 original- confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului

Da

17 Garanție pentru ofertă 1% transfer la contul IGPF sau scrisoare de garanție
bancară (în original, prezentată de o bancă autohtonă)

Da

18 Extras din Registrul persoanelor juridice copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

19 Certificat privind deținerea contului bancar copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

20 Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de
bugetul public național (eliberat de Inspectoratul
Fiscal)

copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

21 Autorizație de funcționare a stație de deservire tehnică. copie - confirmată prin semnătura și ștampila
ofetantului. (pentru lot 1-6.)

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

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

Numele şi funcţia persoanei responsabile: BELITEI NICU, Specialist principal Serviciu achiziții

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19, 307.
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).

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: 27.02.2018 10:00
mun.Chișinău, str.Petricani 19, 307pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile
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în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise

şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
27.02.2018 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


