
    CAIET DE SARCINI 

 pentru organizarea licitației cu strigare care va avea loc la data de 

04.11.2021 la ora 14:00, în incinta Î.S. ,,Aeroportul Internațional Mărculești” 

cu privire la selectarea furnizorului  de achiziționarea a SCANERULUI CU 

RAZELE X, către Serviciul Securitate Aeronautică a Î.S. ,,Aeroportul 

Internațional Mărculești” 

I. INFORMAȚII GENERALE: 

SCANERUL CU RAZELE X integrează soluții antiteroriste de ultimă generație, și 

corespunde cerințelor Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova. 

II. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: 

Î.S. ,,Aeroportul Internațional Mărculești” 

III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: 

Achiziționarea SCANERULUI CU RAZELE X, asigură analiza și limite și inspecția 

bagajelor de mînă și a mărfurilor, inclusiv detecția explozibililor. 

BUGET: Valoarea totală a achiziției depășește suma  de 800 000 lei MD. 

Achiziția se va petrece în strictă conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 

351 din 10.06.2020. 

IV. DESCRIEREA CONTRACTULUI: 

Ofertantul va furniza bunul conform cerințelor Regulementului privind 

achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat. 

Ofertele se prezintă autorității contractante sigilate și care vor fi desigilate, la data 

limită pentru prezentarea ofertelor, procedura este reglementată în Hotărîrea de 

Guvern nr. 351 din 10.06.2020. 

Înaintarea scrisorii de garanție de la producător că își asumă responsabilitatea, 

privins instruirea personalului certificat cu utilajul sus menționat și costul per 

persoană separat. 

V. CERINȚE FAȚĂ DE OFERTANȚI: 

- să nu dețină obligațiuni scadente și neonorate integral față de autoritatea 

contractantă; 

- să nu dețină careva restricții impuse de autoritatea de supraveghere privind 

activitatea ofertantului; 

- lipsa oricăror litigii cu autoritatea contractantă; 

VI. PREZENTAREA OFERTEI: 



Oferta va cuprinde propunerea financiară cu detalii privind specificațiile tehnice ale 

produsului și timpul în care va fi oferit serviciul. 

Cerințele și specificațiile prezentate în documentația de atribuire și caietul de sarcini 

sunt minime și obligatorii, nerespectarea lor de către ofertanți prin oferta care o vor 

prezenta, va duce la respingerea acesteia pe motivul neconformității. 

VII. CONDIȚII DE LIVRARE: 

Livrarea produsului se va face la sediul autorității contractante, adresa satul Lunga, 

r-nul Florești, sub semnătura grupului de achiziții, format în cadrul Î.S. ,,Aeroportul 

Internațional Mărculești”. 

VIII. PLĂȚILE: 

Plata va fi efectuată după cum urmează: 

- 50% din valoarea contractului la semnarea acestuia; 

- 50% la semnarea actului de recepție de către reprezentantul autorizat. 

IX. NEEXECUTAREA: 

Î.S. ,,Aeroportul Internațional Mărculești” poate anula serviciile furnizorului, dacă 

furnizorul nu livrează produsul în conformitate cu termenii și condițiile impuse. 

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexă la contractul ce va fi încheiat 

cu furnizorul a SCANERULUI CU RAZELE X. 

 

Grupul de lucru pentru achiziții al întreprinderii, în următoare componență: 

Președintele Grupului de lucru:   Sergiu POPOVICI          ________________ 

Membrii Grupului de lucru:   Anatolie PATRAȘCU     ________________ 

       Oleg MITITELU    ________________ 

       Aliona ARHIP    ________________ 

Secretarul Grupului de lucru       Denis NOVAC    ________________ 

 

 


