
INVITAŢIE DE PARTICIPARE nr. 3, din 02.12.2020 
  

privind achiziţionarea:  ECHIPAMENTULUI  
 (vestimentaţie şi încălţăminte pentru efectivul întreprinderii pentru anul 2021) 

prin procedura de achiziţie: LICITAȚIE DESCHISĂ  
 

1. Denumirea întreprinderii: Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI 
 2. IDNO: 1010600043506 
 3. Adresa: str.Mitropolit Varlaam,79 
 4. Numărul de telefon/fax: (022) 256-256; 256-205 
 5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a întreprinderii: http://www.serviciipaza.md/ 
 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: achiziți@serviciipaza.md. 
 7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: servicii pază.  
 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi care îi pot satisface necesităţile să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea  următoarelor bunuri: 

 
Nr. 

 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor/ 
lucrărilor solicitate 

Unita-
tea de 

măsură 

Canti-  
tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
standarde de referinţă 

Valoarea 
estimată 

(fara TVA) 
Lotul 1 

1 Bocanci de iarnă cu 
blană 

Per 500 Cu carâmbi înalţi, de culoare neagră, din piele 
naturală de box presată pentru faţă şi limbă, 
construcţia încălţămintei convert, cu vîrf rotunjit, 
blană artificială, talpă exterioară din 
„termoelastoplast”, metoda de fixare prin lipire şi 
coasere, şiret . 

312 500,00 

2 Bocanci de vară fără 
blană 

Per 200 Elementele bocancilor sunt similare cu bocanci 
de iarnă din piele naturală de culoare neagră, cu 
excepția căptușelii interioare care nu are blană. 

111 667,00 

3 Pantofi pentru bărbați  
din piele naturală de 
culoare neagră 

Per  400 Prevăzuţi cu elastic şi  constituiţi din două 
ansambluri: superior şi inferior.  Ansamblul 
superior este format  din trei subansambluri: 
exterior, intermediar şi căptuşeală interioară. 
Subansamblul exterior este alcătuit din căpută cu 
faţa naturală, carîmb din piele cu faţa naturală, 
ştaif exterior şi limba, iar cel  intermediar – din 
bombeu şi ştaif. Căptuşeala este naturală de 
bovină. Ansamblul inferior este format din trei 
subansambluri: exterior, interior şi intermediar. 
Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi 
toc prefabricate, cel interior - din acoperiş de 
branţ din căptuşeala naturală de bovine, iar cel 
intermediar – din branţ şi semibranţ din carton 
regid şi glenc metalic. Ansamblul inferior se 
îmbină cu ansamblul superior prin lipire. 

183 333,00 

4 Pantofi pentru dame Per 100 Pantofii sunt construiţi din două ansambluri: 
superior şi inferior. Ansamblul superior este 
format din două subansambluri: exterior şi 
interior. Subansamblul exterior este alcătuit din 
căpută şi carîmbi. Înălţimea carîmbului este de 6 
cm. Subansamblul interior este executat din piele 
naturală. Ansamblul inferior este format din 3 

54 167,00 



subansambluri: exterior, interior şi intermediar. 
Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi 
toc. Subansamblul interior este format din braţ şi 
întăritură de branţ, iar cel intermediar din gleng, 
bombeu şi ştaif. 

Total la lot: 661 667,00   
Lotul 2 

1 Pulover Buc 300 Confecţionat din stofa conform modelului aprobat de 
ÎS Servicii Pază a MAI, înălţimea gulerului de 5 cm, 
cu epoleţi, regiunea umerilor şi a coatelor sunt 
acoperite cu ţesătură densă impermeabilă. 

115 000,00 

Lotul 3 
1 Tricou de culoare 

neagră 
Buc 600 Confecţionat din stofa  conform modelului aprobat de 

ÎS Servicii Pază a MAI. Este constituit din faţă, spate, 
mîneci şi răscroiala gîtului. Terminaţia superioară a 
produsului (răscroiala gîtului) este prelucrata cu 
bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm.   

55 000,00 

Lotul 4 
1 Căciulă din blană de 

culoare neagră 
Buc 250 Confecţionată din blană şi este constituită din disc de 

formă eliptică, calotă cilindrică, calotă şi clape 
laterale alungite. Calota cilindrică şi partea superioară 
a clapelor sînt executate din blană. Discul, calota şi 
partea inferioară a clapelor sînt confecţionate din 
postav de culoare neagră. Clapele laterale alungite se 
închid în partea de sus a căciulii cu ajutorul 
şireturilor.  

56 250,00 

Lotul 5 
1 Caschetă cu cocardă Buc  300 Confecţionată din stofă de culoare neagră, conform 

modelului aprobat de ÎS Servicii Pază a MAI , cu 
fundul rotund şi tare, cu cozoroc. 

18 750,00 

Lotul 6 
1 Caschetă cu stema 

brodată 
Buc  250 Confecţionată din stofă de culoare neagră, conform 

modelului aprobat de ÎS Servicii Pază a MAI, cu 
fundul rotund şi tare, cu cozoroc. În faţă este situat 
logoul ÎS Servicii Pază a MAI brodat, în spate cu un 
sistem de închidere cu placă din metal sau pe lipici. 

 18 750,00 

Lotul 7 
1 Costume (Gardian 

Public) 
Set  600 (scurtă şi pantaloni) – este confecţionată din stofă de 

culoare amestecată de culoare neagră pentru costume, 
conform modelului aprobat de ÎS Servicii Pază a 
MAI. Scurta se compune din următoarele: piepţi, 
spate, mâneci şi guler. 
Partea din faţă este formată din 2 repere simetrice 
fiecare având o pensă verticală tăiată pe mijlocul 
piepţilor. Pe piepţi sînt două buzunare interioare 
fasonate cu clape, care se încheie cu ajutorul 
nasturilor. De asupra buzunarul  din partea dreaptă se 
aplică inscripţia ÎS Servicii Pază  a MAI. Sub linia 
taliei sunt executate două buzunare sub unghi în 
partea inferioară.Spatele scurtei este format din două 
bucăţi partea superioară-platcă şi partea inferioară ce 
este prevăzută cu cusătură pe mijloc şi garnisită cu 
paspoal de culoare gri-închis. Partea superioară 
(platca) şi partea inferioară se unesc prin două 
cusături sub care se aplică inscripţia ÎS Servicii Pază 
a MAI. Pe mâneca stângă, la o distanţă de 7 cm de la 
cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, se aplică 
ecusonul MAI, iar pe mîneca dreaptă se aplică 

 337 500,00 



ecusonul ÎS Servicii Pază a MAI. În răscroiala 
mînecilor este montată o panglică din ţesătură de 
culoare dublată, care se încheie prin intermediul 
nasturelui din masă plastică, şi se aplică epoleţii 
detaşabili cu inscripţia  SP executată prin tehnica 
broderiei.Gulerul se croieşte din faţă şi dos de 
guler.Scurta este căptuşită în întregime cu ţesătură 
serj antistatizat de culoare. În interior se aplică 
buzunare. Deschizătura buzunarelor în 
interior.Pantalonii se compun din feţe, spaţii, 
buzunare, şliţ şi betelie, faţa de pantalon este 
prevăzută cu o deschidere (şliţ) ce se încheie cu 
fermoar plastic spiralat rezistent, spatele pantalonilor 
la partea superioară sunt prevăzuţi cu cîte un pens. 
Spatele la partea dreaptă are un buzunar cu clapă, 
pantalonul este prevăzut cu betelie rigidă destinată 
pantalonilor clasici din stofă, Pe cracii pantalonului, 
mai jos de genunchi, sunt aplicate cîte o bandă 
reflectorizantă de culoare gri. 

2 Costume de vară (Gupa 
Operativă) 

Set  250 (scurtă şi pantaloni) – confecţionată din stofă 
amestecată de culoare neagră pentru costume, 
conform modelului aprobat de ÎS Servicii Pază a 
MAI. Scurta este constituită  din piepţi, spate, mîneci 
şi guler, căptuşită în întregime cu ţesătură serj 
antistatizat de culoare. În interior se aplică buzunare 
se încheie cu o bridă executată din bandă sintetică la 
culoarea stofei şi un nasture cusut corespunzător 
bridei. Pantalonii se compun din feţe, spaţii, 
buzunare, şliţ şi betelie. Feţele de pantalon sunt 
prevăzute cu o deschidere (şliţ) ce se încheie cu 
fermoar. Buzunarele sunt executate pe cant având 
contrarefileţii din material fond. Partea inferioară a 
pantalonilor se fixează cu ştafir nestrâns pentru a nu 
se imprima pe faţă, iar de jur împrejur se fixează 
şiret. Pantalonii sunt prevăzuţi pentru a fi purtaţi în 
bocanci cu carâmbi înalţi. În partea de jos a 
pantalonilor sunt cusute bentiţe, capătul liber al 
cărora se încheie cu un nasture.La genunchi 
suplimentar este cusut amplificator.  Pe cracii 
pantalonului, mai jos de genunchi, sânt aplicate câte o 
bandă reflectorizantă de culoare gri, cu lăţimea de 30 
mm. 

140 625,00 

3 Costum de iarnă 
special (pantaloni 
salopetă şi scurtă 
pentru Grupa 
Operativă) 

Set  200 
 

 

Scurta şi pantalonii sunt confecţionate din stofa  
conform modelului aprobat de ÎS Servicii Pază a 
MAI. Pantalonii sunt prevăzuţi cu bretele 
bărbăteşti, pe cracii pantalonilor mai jos de 
genunchi sânt aplicate câte o bandă 
reflectorizantă de culoare gri, cu lăţimea de 30 
mm.  

193 333,00 

4 Scurte călduroase Buc  450 Confecționată din ţesătură impermeabilă de culoare 
neagră, cu epoleţi, o panglică din ţesătură de culoare 
dublată montată în răscroiala mânecilor, care se 
încheie prin intermediul nasturelui din plastic, pe care 
se aplică epoleţii detaşabili cu inscripţia SP executată 
prin tehnica broderiei. 
Gulerul e detaşabil cu colţuri ascuţite din blană 
artificială de culoare neagră. Căptuşeala interioară 
detaşabilă,confecţionată din două straturi de sintepon 
cu un buzunar interior pe partea stângă.Scurta la 
mijloc se încheie cu fermoar plastic spiralat rezistent 

251 250,00 



(min. lăţime 4 mm), acoperit cu încheietoare centrală 
laterală cu 5 butoniere de culoare neagră. Mânicile cu 
manjete se încheie cu butoane, mai jos de cot sunt 
aplicate cîte o bandă reflectorizată de culoare gri, cu 
lăţimea de 30 mm. Pe părţile din faţă sunt cusute 
buzunare laterale şi două buzunare din partea de sus, 
cu clape, care se încheie cu butoniere , mai sus de 
buzunarul drept se aplică inscripţia ÎS Servicii Pază a 
MAI. Pe mâneca stîngă se coase ecusonul MAI, iar 
pe  mîneca  dreptă se coase ecusonul ÎS Servicii Pază 
a MAI. Pe spate se aplică inscripţia ÎS SERVICII 
PAZĂ a MAI. Panglica luminescentă cu lăţimea de 
50 mm se amplasează pe scurtă simetric în partea de 
jos a buzunarelor şi la spate mai sus de inscripţia ÎS 
Servicii Pază a MAI. Terminaţia scurtei este 
prelucrată cu betelie cu lăţimea de 4 cm, încheiată la 
un rînd de butoniere. 

5 Pantaloni de culoare 
neagră   

Buc 400 Se compun din feţe, spaţii, buzunare, şliţ şi betelie. 
Feţele de pantalon sunt prevăzute cu o deschide (şliţ) 
ce se încheie cu fermoar plastic spiralat rezistent 
(min. lăţime 4 mm). Buzunarele sunt executate pe 
cant. Distanţa de la cusătura beteliei până la 
deschizătura buzunarului este de 2–2,5 cm. Spaţii de 
pantalon la partea superioară sunt prevăzuţi cu câte 
un pens. Spatele la partea dreaptă are un buzunar cu 
clapă executat la distanţa de 6 cm de cusătura beteliei 
ce se încheie printr-o bridă şi nasture. La partea 
superioară pantalonul este prevăzut cu betelie rigidă 
din stofă. Betelia este întărită cu bandă specială 
chimizată. Pe mijlocul beteliei este o zonă cu un şnur 
adeziv inclus în materialul de fond al beteliei, ce nu 
permite cămăşii să iasă din pantaloni pe timpul 
purtării. Pe betelie se fixează 7 găici de curea având 
lăţimea de 1 cm. Brâul este cu bucle pentru centură 
lată. Găicile pentru curea sunt fixate câte 2 pe direcţia 
faldurilor, câte 2 pe direcţia cusăturilor laterale, câte 
2 lângă pensele dinspre cusătura de încheiere a 
spatelui şi una la mijlocul de încheiere a spatelui. La 
capetele beteliei se fixează copci de încheiere în 
interior. Lăţimea beteliei, pe toată lungimea este de 6 
cm. Pantalonul în cusătura laterală, în lungimea 
pantalonilor, este inclus un paspoal din postav gri 
închis. Rezerva de îndoire jos la terminaţie este de 5 
cm care se fixează cu ştafir nestrâns pentru a nu se 
imprima pe faţă. 

116 666,00 

6 Cămăşi sure cu mâneca 
lungă 

Buc 100 Cămaşa este constituită din faţă, spate, mînecă şi 
guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi. 
Partea din faţă este formată din două repere simetrice. 
Pe partea superioară sunt aplicate două buzunare care 
sunt fasonate cu clape şi se încheie cu ajutorul 
nasturilor, de asupra buzunarului din partea dreaptă 
se aplică ecusonul cu inscripţia ÎS Servicii Pază a 
MAI. Spatele este  format  din  partea  superioară - 
platcă şi partea inferioară. În cusătura de montare a 
plătcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate 
spre răscroielile mînecilor. Mîneca este montată şi 
formată din partea superioară şi partea inferioară. 
Mîneca este cu manşetă care se încheie cu nasture. 
Gulerul este răsfrînt. În zona umerală, în cusutura de 
aplicare a mînecii, în răscroială, se aplică un 
portepolet care se încheie prin intermediul nasturilor. 

20 000,00 



Terminaţia cămăşii este prevăzută pentru port în 
pantaloni. 

7 Cămăşi sure cu mâneca 
scurta 

Buc 150 Elementele sunt similare cu cele ale cămăşii cu 
mîneca lungă de culoare gri cu deosebirea că mînicile 
sunt scurte pînă la linia cotului. Terminaţia mînecii 
este prelucrată cu manşetă croită integral. La distanţa 
de 7 cm de cusătura de montare a mînecii stîngi se  
aplică ecusonul  MAI, iar pe mîneca dreaptă se aplică 
ecusonul ÎS Servicii Pază a MAI .Pe portepolet se 
îmbracă epoletul de formă tubulară pe care este 
brodată inscripţia „SP”.  

30 000,00 

8 Cămăşi albe cu mâneca 
lunga 

Buc 300 Elementele sunt similare cu cele ale cămăşii cu 
mîneca lungă de culoare gri. 

60 000,00 

9 Cămăşi albe cu mâneca 
scurta 

Buc 500 Elementele sunt similare cu cele ale cămăşii cu 
mîneca scurtă de culoare gri. 

100 000,00 

10 Cravată de culoare 
neagră  

Buc 550 Confecţionată din stofa conform modelului aprobat 
de ÎS Servicii Pază a MAI, constituită din piesa de 
bază, nod şi bentiţă.Piesa de bază are forma unui 
trapez alungit şi se finalizează în unghi  ascuţit.Nodul 
este permanent, de formă triunghiulară.  

22 917,00 

11 Vestă de culoare neagră 
cu efecte special 
reflectorizante 

Buc 100 Confecţionată din ţesătură de culoare neagră, 100% 
poliefir densitatea 360 gr/m².   Vesta este compusă 
din feţe şi spate. Faţa vestei se încheie prin 
intermediul fermoarului plastic spiralat rezistent 
(min. lăţime 4 mm). Părţile laterale se încheie prin 
intermediul copcilor metalice (7 buc.) şi şiretului. Pe 
partea dreaptă a feţei este amplasată inscripţia ÎS 
Servicii Pază a MAI. Mai jos de această inscripţie 
sunt aplicate buzunare care se închid prin intermediul 
scaiului. Pe spatele vestei este aplicată inscripţia cu 
caractere luminiscente ÎS Servicii Pază a MAI. 
Panglica luminiscentă cu lăţimea de 50 mm se 
amplasează pe vestă simetric în partea de jos a 
buzunarelor şi la spate. 

6 250,00 

12 Huse pentru veste 
antiglont 

Buc 100 Confecţionată din stofă  neagra, conform modelului 
aprobat de      ÎS Servicii Pază a MAI. 

50 000,00 

Total la lot: 1 329 791,00   
Lotul 8 

1 Căciulă tricotată                               Buc 200 Căciula este tricotată din lînă amestecată de culoare 
neagră, împletită în două rînduri. 

14 167,00 

Lotul 9 
1 Centura lată din piele de 

culoare neagră 
Buc 200  25 000,00 

  
Valoarea estimativă totală (fara TVA) 

 
2 293 125,00 

  
9. În cazul în care contractul este împărţit în loturi, un operator economic poate depune oferta (se va 

selecta): 
a) pentru un singur lot; 
b) pentru mai multe loturi; 
c) pentru toate loturile; 
10. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2021. 
11. 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: 

 



Nr. 
crt. 

Descrierea 
criteriului/cerinţei 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinţei 

Nivelul minim/  
Obligativitatea 

1. Informații generale despre ofertant Să conțină obligatoriu numele 
conducătorului, date de contact (telefon 
și e-mail) și coordonatele bancare – 
confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei 

Obligatoriu  

2.  Oferta  Original, confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei 

 Obligatoriu 

3 Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, 
confirmat prin aplicarea semnăturii 

Obligatoriu 

4 Licență, Autorizație ( după caz ) copie -confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei 

Obligatoriu 

5 Declarație privind neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a)din Legea 
nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de 
stat şi întreprinderea municipal (Conform 
anexei nr.5) 

Original - confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei 

Obligatoriu 

  
Notă: Criteriile de atribuire sunt: 
preţul cel mai scăzut în cazul corespunderii criteriilor de calificare. 
 Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului - indicaţi după caz:  
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport preț-calitate. 

11. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile 
lor: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%) 

1. Pretul 80% 
2. Calitatea 20% 

  
12. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: ora 10.00  
- pe: 23.12.2020 
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
 13. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: str.Mitropolit Varlaam,79, 

bir. 406, tel.: 0 22 256 205 
14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.  
15. Locul deschiderii ofertelor: str. Mitropolit Varlaam,79 
 16. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor. 
17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat. 

  
 
  
Director general  ____________Sergiu SAVA                                     L.Ş.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexa nr.5  
la Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor,  

lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat 
  
  

_________________________________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) 

  
DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din  
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat  

şi întreprinderea municipală  
  
Titlul achiziţiei: ___________________________________________________________ 
  
Subsemnatul, _____________________, reprezentantul legal al ___________________, 

(denumirea operatorului economic) 
  
în calitate de ofertant, la achiziţie ____________________________________________,  

(denumirea achiziţiei) 
  
organizată de Î.S.”___________________”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 
alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, respectiv 
ofertantul: 

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu avem persoane 
care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, 
bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării 
(cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt 
soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, 
nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, 
socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire, 

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte 
în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

  
Data completării ________________________________ 
  
Operator economic _______________________________ 

(semnătura) 
  
Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia: 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
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