
 

 

CAIET DE SARCINI 

 

 
1. Autoritatea contractantă:  Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI   

2. IDNO: 1010600043506 

3. Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri 

4. Obiectul achiziției: Achiziționarea sistemelor de semnalizare pază-incendiu, sisteme 

supraveghere-video, sisteme interfonie, utilaj și accesorii pentru sisteme de stingere a incendiilor, 

utilaj, accesorii şi SOFT pentru sisteme de control acces,  materiale şi accesorii pentru lucrări de 

instalare (cabluri, canal plastic, scoabe etc.) 

 
        Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei: 

Nr. lot Denumirea mărfii 
Cantitatea 

necesară 

 

 

 

 

 

 

1. 

Sisteme de semnalizare pază-incendiu: 

- Panouri de control 4-32 zone, dispozitive de extindere; 

- Panouri de control antiincendiu, dispozitive de extindere; 

- Emitătoare radio cu funcţionare în protocol LARS, PAF; 

- Emițătoare GSM; 

- Detectoare şi avertizoare pentru detecţia mişcării, spargerii sticlei, de 

vibraţie, de fum, de căldură, magnetici de contact; 

-  butoane de alarmă staţionare şi portabile; 

-  sirene şi stroboscoape; 

-  acumulatoare 12V/1.2Ah;7Ah;7,2Ah;8Ah;9Ah;17Ah;40Ah, 

- surse de energie rezervă 12V la 2A-3A-5A-15A-20A; 

- Transformatoare pentru panouri de control 30W şi 40W; 

- Boxe metalice de diferite mărimi; 

 

 
 

 

 

 

 

~ 1000 buc. 

 

2. Sisteme supraveghere video: 

- Camere video; 

- Registratoare video;  

- SOFT pentru sisteme de supraveghere 

- Accesorii pentru sisteme video 

 

 

 

la necesitate 

 

 

3. 

 

 

Sisteme interfonie: 

- Interfoane video; 

- Interfoane audio 

- Accesorii pentru interfoane 

 

 

la necesitate 

4. 
Utilaj şi accesorii pentru sisteme de stingere a incendiilor 

la necesitate 

 

 

5. 
Utilaj, accesorii şi SOFT pentru sisteme de control acces 

la necesitate 

 

6. 

Materiale şi accesorii pentru lucrări de instalare (cabluri, canal plastic, 

scoabe etc.) 

la necesitate 

 

 

5. Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor: La solicitarea Beneficiarului, conform 

condiţiilor contractului. 

6. Modalitatea de achitare: Achitarea se va efectua după livrare, conform condiţiilor 

contractului, în termen de 10 zile, în baza facturii fiscale. Achitarea mărfii se va efectua în lei 

moldoveneşti pe cursul valutar BN a Moldovei în ziua livrării. 

7. Documentele de calificare a operatorilor economici 

1. Oferta. Original confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.  



2. Informații generale despre ofertant (inclusiv de indicat suma stocului minimal disponibil la 

depozit). 

3. Copia certificatului de înregistrare. 

4. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. 

5. Dovada deținerii contului curent bancar. 

  

8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, 

fără corectări, cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi 

prezentate până la data de 18.06.2018, orele 15.00 pe adresa: Moldova, mun Chișinău, str. M. 

Varlaam, 79, Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI. Relaţii la tel.:  022-256-205; 022-256-207 

Oferta întârziată va fi respinsă. 

 

9. Criteriul de atribuire:  Contractul de achiziţionare va fi încheiat cu Furnizorul care în 

rezultatul negocierilor va propune bunurile solicitate în corespundere cu cerinţele înaintate  şi cel 

mai mic preţ pe ofertă. 

 

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: Oferta este valabilă 60 zile de la data  limită de 

depunere a ofertei. 

 

                       

 

 


