
INVITAŢIE DE PARTICIPARE nr. 2 din 20.07.2022 
  

privind achiziţionarea:  ECHIPAMENTULUI  
 ( ÎNCĂLȚĂMINTE PENTRU UNIFORMA DE SERVICIU PENTRU ANUL 2022) 

prin procedura de achiziţie: CONCURS PRIN CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI 
 

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: 
achiziții@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) 
1 Bocanci de iarnă cu 

blană 
Per 300 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 . 

240 000,00 

2 Bocanci de vară  Per 100 Elementele bocancilor sunt similare cu bocanci 
de iarnă din piele naturală de culoare neagră, cu 
excepția căptușelii interioare care nu are blană. 

90 000,00 

3 Pantofi pentru bărbați  
din piele naturală de 
culoare neagră 

Per  150 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. 

90 000,00 

 Valoarea estimativă totală (lei, fara TVA) 420 000 ,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 31.12.2022. 





 
 

 
 

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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