ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea: Tehnică de calcul conform necesităţilor pentru anul 2021
(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie contract de mică valoare
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”
2. IDNO: 1003600152640
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble,149
4. Numărul de telefon/fax: 079900120/069911793
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: vignatenco@ms.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o
altă formă de achiziţie comună): Instituţie medico-sanitară publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lu
crărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Pc Tip Destktop - 6 buc
1.1

30000000-9

1.2

30000000-9

1.3

30000000-9

buc

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă

Cantit
atea

;ţş$ ;

CPU min. Base Freq. 3.40Ghz,
Boost min. 3,9Ghz 6x Cores,
12xThreads, 19Mb Cache,
12nm, TDP 65W, min 2x8Gb
RAM, SSD min 250GB NVME
min. Read: 2900 MB/s, Seq.
Write: 1300 MB/s, Cooler max.
26,ldBA, min 54 CFM, Case
min. mATX with 12cm Fan,
min2x USB, PSU min. 500W,
Mainboard min. 2x DDR slots,
VGA, DVI, HDMI, 6x USB 3.2,
RAID, Graphic Card min. 4Gb
DDR5, 1417/7008Mhz, 128bit,
DVI, HDMI, DP

Pc Tip Destktop
Performant - 1 buc
buc

Imprimanta Laser

buc

CPU min. Base Freq. 4.00Ghz,
2x Cores, 4xThreads, 4Mb
Cache, 14nm, TDP 58W, Cooler
orignal de la producătorul
procesorului, min 8Gb RAM,
SSD min 240GB, Case min.
mATX with 12cm Fan, min2x
USB, PSU min. 500W,
Mainboard min. 2x DDR slots,
VGA, DVI, 4x USB 3.2,
Monitor min. 27inch, 4ms,
300cd, VGA+HDMI+DVI,
178°/178°

Imprimanta Laser A4, min.
18ppm, min 32Mb RAM, First
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1

Valoarea estimată
(se va indica
pentru flecare lot
în parte) fără TVA

1.4

30000000-9

MFD Tip Laser

1.5

30000000-9

Monitor

111!

30000000-9

Notebook

1.7

1.8

30000000-9

30000000-9

All-in-One

PSU

1.9

30000000-9

2.5" SSD min

1.10

30000000-9

4GB DDR3-1600

1.11

30000000-9

DVDRW Internal

1.12

30000000-9

Keyboard and Mouse set

buc

buc

buc

buc

prin out Max. 7,8sec, Max. 5k
pages per month, Cartridge min.
1600 pages, Paper input 150
sheets, USB Cable
MFD Tip Laser, Monochrome
A4, min. 18 ppm, 1200x600 dpi,
min. 64Mb, Scan min.
i i à F - - . 9600x9600dpi-24 bit, Paper
Input 150-sheet tray, USB 2.0,
Cartridge min 1600 pages, USB
Cable
Monitor min: 27.0" IPS LED,
5ms,
350cd,
1000:1,
2560x1440, 178°/178°, HeightUSB
Hub:
i
: adjustable,
2xUSB3.0
+
2xUSB2.0,
DisplayPort, HDMI, Pivot,
VESA
Notebook Min. 15,6FHD, Cpu
Min. 4xCore 2.1 Base Freq Boost 3.7GHz, min. 8GB (2x4)
DDR4 RAM, min. 256GB PCIe
NVMe SSD, Video Card 2GB
GDDR5, HDMI. Min. 3x USB,
LAN, WiFi-AC/BT, Batteiy
min. 2cell, webcam
All-in-One Min. 23.8" FHD IPS
250nits, Cpu Min. Base Freq
l,2Ghz Boost 3,4Ghz, 4Mb
Chace, 2xCores, 4x Threads,
min.
8GB
DDR4-3200
SODIMM, min 2x Ram Slots,
256GB SSD M.2 2242 PCIe
NVMe, Integrated Graphics,
CardReader, Stereo speakers,
3W x2, LAN, 2xUSB 2.0,
2xUSB 3,1, HDMI Out, HD
Cam, min. WiFi 2x2+BT5, USB
Keyboard&Mouse,
culoarea
Alba

l

PSU min. 450W, 80 PLUS,
Active PFC, min. 120mm fan
with PWM, MTBF100000Hours

buc

buc

buc
buc

6

2.5" SSD min. 240GB SATAIII,
Sequential Reads: min. 535
MB/s, Sequential Writes: min.
;V ,': 500 MB/s, Maximum Random
4k: Read: min. 86,000 IOPS /
Write: min. 80,000 IOPS

lify

4GB DDR3-1600, PC12800,
CL11, 512Mx8 8Chips, 1.5V
DVDRW Internal

3

Keyboard and Mouse set.
Keyboard 12Fn-keys + Mouse
(Optical
min. 1000
dpi,
2+1 (scroll wheel)), Waterproof
design, Fullsize layout, Wireless

buc

2

*NOTĂ: Termen de garanţie a garanţii minim 24 luni de luni calendaristice

100 000,00

Valoarea estimativă totală

9. în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se permite
(indicaţi se admite sau nu se admite)

11. Termenii şi condiţiile de Iivrare/prestare/executare solicitaţi: La solicitare conform
necesităţilor livrare în termen de 3 zile de la solicitare la sediul autorităţii contractante.
12. Termenul de valabilitate a contractului:31.12,2021
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):Nu se aplică
(indicaţi da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz):nu se aplică
(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

15. 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; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
( ocumentaţie):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinţei
Certificat de înregistrare a întreprinderii

WSM Specificaţia tehnică 4.1
«r: ::

Specificaţia de preţ 4.2
Date despre participant
Certificat sau alt document ce confirmă
calitatea bunurilor

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:
Copia semnată şi ştampilată de către
participant
Original semnat şi ştampilată
Original semnat şi ştampilată
Original semnat şi ştampilată
Copia semnată şi ştampilată de către
participant

Nivelul minim/
Obligativitatea
DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al
procedurii negociate), după caz Nu se aplică
17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu se aplică
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu se
aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cel mai mic preţ pe lot
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi ponderile lor:_________________________________________________________________
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

Nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactăJSlA RSAP

-

pe: [data/SI A RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vorf i depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
3

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vorf i respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
Română
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului)

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este
cazul): Nu se aplică
a

30. In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor
viitoare:Nu se aplică
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:nu a fost publicat un anunţ de intenţie
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:conform SIA RSAP
33. în cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:______________________
Se va utiliza/accepta sau nu
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Se utilizează
participare
Nu se utilizează
sistemul de comenzi electronice
Se utilizează
facturarea electronică
plăţile electronice
Se utilizează
34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
(se specifică da sau nu)

35. Alte informaţii relevante:TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE
SEMNATE DOAR ELECTRONIC.

Conducătorul grupului de lucru:
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