ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea tehnicii de calcul
prin procedura de achiziție: Concursul ofertelor de preț.
1. Denumirea autorității contractante: IP ”Agenția de Guvernare Electronică”
2. IDNO: 1010600034203
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Pușkin, 42 B, MD-2012
4. Numărul de telefon: tel.(+373)79020266, Tatiana Ciburciu, e-mail tatiana.ciburciu@egov.md
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: office@egov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă
formă de achiziție comună): Instituție publică
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
https://egov.md/ro/transparency/acquisitions/modificari-la-planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2021-granturi-de-la

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor
solicitate

Unitatea
de
măsură

Canti
tatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru fiecare
lot în parte)

Lotul. 1
Laptop
Brand: Internationally recognized
brand
CPU: Min. 2.8 GHz (base
frequency),
4.7 Ghz (max turbo frequency),
Min 12MB cache,

Min. 4x cores / 8x threads,
Generation 2020 or later

1.
30200000-1

Laptop

10
Unit.

RAM: 16 GB + 1 slot liber
Stocare: min. 500 GB NVME SSD
Dimensiune ecran: (14,0) cu
acoperire anti-reflectoare
Rezoluție ecran: min. 1920x1080
Ecran tactil: Opțional
Tip placă video: integrată
Standart IEEE Wi-Fi: 802.11ax
Cameră web: rezoluție HD cu
suport Windows Hello și matrice
de microfoane (microphone array)
cu atenuare a zgomotului
SmartCard Reader: Da
Scaner de amprentă: Da
Conector de endocare: Da, USB-C
Port HDMI: 1
Port SuperSpeed USB Type-A: 2
unități
1

300000,00 MDL

30200000-1

Stație de
endocare /
Docking
station

Unit.

27” Monitor

2.
30200000-1

Unit.

3.
Unit.
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Port Thunderbolt 4 USB TypeC: 2 unități
Tastatură: QWERTY (English) cu
iluminare
Autonomie baterie: min. 8 ore
Sistem de operare: Windows 10
Pro preinstalat
Securitate: TPM 2.0
Masă: max. 1.5 kg
Garanție: 36 luni
Stație de endocare / Docking
station
Compatibilitate: USB-C
Interfețe:
min. 4 x port USB (min. 3 x USB
3.0)
min. 1 x RJ-45 (rețea) 100/1000
Mbps BaseTx
min. 2 x HDMI
1 x Line-in jack
1 x Line-out jack
Dimensiuni: nu mai mult de 1.7 x
14.5 x 4.2 inch (W x D x H)

Lotul. 2
27” Monitor
Dimensiune (diagonala): 27” cu
acoperire anti-reflectoare
Tip matrice: IPS
Tip iluminare: WLED
Timp de răspuns: max. 5 ms
Aspect imagine: 16:9
Rata de reîmprospătare: min. 75Hz
Luminozitate: min. 300 cd/m²
Rezoluție: min. 1920x1080 FullHD
Contrast tipic: 1000:1
Adâncimea culorii: 8 biți
Unghi de vizualizare: min.
10
170°/170°
Porturi intrare: min. 1x HDMI, 1x
DVI-D
Montare pe perete: VESA Mount
75/100 standard
PSU încorporat: Da
Suport fix tip picior: Da
Culoare: Negru
Conținutul pachetului livrat: suport
tip picior, cablu HDMI, cablu
alimentare 220V Plug Type C/F
lungime max 2,5 m.
Lotul. 3
Tableta
Rezoluție: (px) 2732 x 2048 px
Greutate: max. 685 g
Capacitate: min. 256 GB
Diagonală display: 12.9"
3
Ecran: Liquid Retina
Model processor: similar M1
2

35000,00 MDL

35000,00 MDL

122100,00 MDL

30200000-1

30200000-1

Frecvența maximă: 3.2 GHz
Conector: USB Type-C - 4
(Thunderbolt 4)
Bluetooth: Da
Model processor: M1
Nr. nuclee: 8
Accesorii:
Husă pentru tabletă cu tastatură:
Da
Tastatură: QWERTY (English +
Russian)
Culoare husă: negru
Stylus Pen: Da (a 2 generatie)

Tableta +
accesorii
tableta

Set wireless
keyboard &
mouse

Unit.

4.

30200000-1

5.

Adaptor
portmonitor
HDMI

Unit.

30200000-1
Laptop

Unit.

Lotul. 4
Set wireless keyboard & mouse
Interfață: USB
Raza de acțiune: min. 10 m
Tastieră –
Tip taste: membrană
Set caractere primare: English
(United States) US Keyboard
10
Set caractere secundare: Russian
Keyboard
Mouse –
Sensori: optic
Număr butoane: min. 5
Rezoluție min: 1000 dpi
Culoare: negru.
Garanție: 12 luni
Adaptor port-monitor HDMI
Compatibilitate: HP EliteBook 840
G4 Notebook PC, HP EliteBook
850 G4 Notebook PC.
Conector A: Display Port tip Tata.
10
Conector B: HDMI 1.4 Standard
Port tip Mama
Lungimea cablului: max 6cm
lungime.
Suportă video 1920x1200 / 1080P
(Full HD) sau mai mare, inclusiv
semnalul audio pentru 7.1, 5.1 sau
2 canale.
Lotul. 5
Laptop
CPU: similar M1
RAM: 16 GB
Tip RAM: DDR4
Stocare: 512 GB SSD
Diagonală display: 13.3"
Rezoluție ecran: 2560 x 1600
Wi-Fi: 802.11ac
Cameră web: rezoluție HD
Rezolutie display: WQXGA
1
Tip acumulator: Li-Pol
Port USB: Type-C și thunderbolt
Tastatură: QWERTY (English)
opțional (Russian)
3

6000,00 MDL

2500,00 MDL

41000,00 MDL

Autonomie baterie: min. 12 ore
Sistem de operare: Mac OS
Masă: max. 1.5 kg
Garanție: 24 luni

Unit.
Aparat foto
6.

32300000-6

Lotul nr. 6
Aparat foto
Parametrii minimi:
Tip : DSLR
Rezolutie senzor : min. 24.0 Mpx
Tip senzor: CMOS
Rezoluție video: min 3840 x 2160
px
Card memorie: SD, SDHC, SDXC
1
Interfață: AV, Bluetooth, MiniHDMI, NFC, USB 2.0, Wi-Fi
Conectare blitz adaugator: Da
Tip display: LCD
Video: Full HD
Format de înregistrare: H.265,
MOV, MPEG4 (H.264), JPEG,
RAW, RAW + JPEG
Tip: Kit
Obiectiv zoom: 18-150mm
Blitz: Da
Diafragma: min. f/3.5 - f/6.3

Valoarea estimativă totală

17000,00 MDL

558 600 MDL

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta

(se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant:
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la sediul beneficiarului, în termen

de 45 zile din momentul semnării contractului de ambele părți și înregistrarea la AAP
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege

sau al unor acte administrative (după caz): nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale)
cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul
minim /
Obligativitatea

Documentele, ce constituie oferta (documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii
în SIA RSAP
(art.65 alin.(4) din Legea 131/2015 – prezentarea ofertei presupune depunerea întru-un set comun a
propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și dup caz, a garanției bancare)
4

1.
2.

Documentul unic de achiziții
european DUAE
Cerere de participare

4.

Declarație privind valabilitatea
ofertei
Specificații tehnice

5.

Specificații de preț

6.

Garanția pentru susținerea
ofertei

3.

Original confirmat prin semnătura electronică

Da

Original confirmat prin semnătura electronică potrivit
anexei nr.7 din documentația standard
Original confirmat prin semnătura electronică potrivit
anexei nr.8 din documentația standard
Original confirmat prin semnătura electronică –conform
anexei nr.22 din documentația de atribuire
Original confirmat prin semnătura electronică –conform
anexei nr.23 din documentația de atribuire
în sumă de 1% din suma totală estimată a ofertei fără
TVA
Forma garanţiei:
Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru susținerea
ofertei (emisă de o bancă comercială) conform anexei
nr.9 din documentația de atribuire
Garanția bancară va fi valabilă pentru perioada de
valabilitate a ofertei.
Varianta scanată de pe original și semnată electronic de

Da
Da
Da
Da
Da

către ofertant. La solicitarea beneficiarului, se
prezintă în original la sediul autorității contractante
Potrivit art.20 alin.8 din Legea 131/2015, la solicitarea autorității contractante, în termen de 1 zi, în
mod obligatoriu ofertanții vor transmite la adresa de e-mail tatiana.ciburciu@egov.md toate
documentele justificative prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și
selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Efectuare sistematică a plații
Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și
impozitelor, taxelor și
contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la
contribuțiilor de asigurări sociale data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii
ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea
contractantă pe site-ul Fisc.md
Certificat de atribuire a contului Varianta
scanată
de
pe
original
bancar eliberat de banca
confirmată prin semnătura electronică;
deținătoare de cont după data
punerii în aplicare a codurilor
IBAN
Ultimul raport financiar
Varianta
scanată
de
pe
original
înregistrat la biroul național de
confirmată prin semnătura electronică
statistică (anul 2020)
Lichiditatea generală
Lichiditate generală potrivit raportului financiar
prezentat (anul 2020) - (active circulante/datorii curente
× 100): Autoritatea contractantă stabilește drept cerința
minimă ca valoarea indicatorului respectiv să fie peste
100 procente;
Prezentarea de dovezi privind copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii
conformitatea
produselor, electronice a Participantului (în caz că este în altă limbă,
identificată prin referire la se prezintă și traducerea confirmată de un birou de
specificații
sau
standard traducere autorizat)
relevante
Declarație privind garanția
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a
bunurilor pentru o perioadă de
Participantului
minim 24 luni
Prezentarea unui act, ce
Ofertantul va indica în oferta sa adresa Centrului de
confirmă posesia unui servicedeservire tehnică local autorizat pentru deservirea
centru (propriu sau contractat),
echipamentului ofertat, cu specialiști calificați, cu
autorizat pentru prestarea
indicarea condițiilor de menținere și suport pentru
serviciilor acoperite de garanție perioada de garanție - confirmată prin aplicarea semnăturii
pentru bunurile ofertate
electronice a Participantului
5

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Numărul de înregistrare din Lista Număr eliberat de Agenția Națională de Mediu (potrivit
producătorilor de EEE
pct.45 al Regulamentului privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice aprobat prin HG
nr.212.2018 din 07.03.2018) confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a Participantului
Autorizarea de la producătorul
Copia documentului trebuie semnată electronic de către
echipamentului sau
operatorul economic. Documentul trebuie să fie prezentat
reprezentantul oficial al acestuia în limba română sau tradus în limba română cu
pentru vânzarea produselor
autentificare notarială
solicitate (Document ce
confirmă dreptul operatorului
economic, participant la
procedura de achiziție, de a
comercializa produsele solicitate
pe teritoriul Republicii Moldova)
Echipamentele TIC sa fie noi
copie a unui document ce confirmă, că Echipamentele TIC
(non refurbished) și data
sunt noi (non refurbished) și data producerii acestora nu
producerii acestora să nu
depășească mai mil de un an - confirmat prin semnătura
depășească mai mil de un an
electronica
să să aibă un termen pînă la un
an
Informații privind asocierea
Original confirmat prin semnătura electronică potrivit
anexei nr.11 din documentația standard
Declarație
privind
lista Original confirmat prin semnătura electronică potrivit
principalelor
livrări/prestări anexei nr.12 din documentația standard
efectuate în ultimii 3 ani de
activitate
Garanția de bună execuție în
Garanția de bună execuție emisă de o bancă comercială
mărime de 5 % din suma totală a conform anexei nr.10 din documentația de atribuire.
contractului inclusiv TVA (la
Termenul de valabilitate al garanției de bună execuție
încheierea contractului atribuit)
va depăși cu cel puțin 30 zile calendaristice termenul de
garanție pentru serviciile prestate.
Declarația privind confirmarea La semnarea contractului, de către ofertant se prezintă
identității beneficiarilor efectivi potrivit formularului anexat, în original/sau varianta
și neîncadrarea acestora în
scanată de pe original confirmată prin semnătura
situația condamnării pentru
electronică
participarea la activități ale unei
organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau
spălare de bani

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Da

Da

Da

Da
Da

Da

Da

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al

procedurii negociate), după caz: nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot în parte, cu corespunderea tuturor cerințelor obligatorii solicitate
privind obiectul achiziției
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor: nu se aplică
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

6

Ponderea%

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

până la ora: Informația se găsește în SIA RSAP.

-

pe data: Informația se găsește în SIA RSAP.

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.
24. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
- pasul minim – 1%;
- trei runde a câte 2 minute.
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-TENDER.
Ofertele întârziate vor fi respinse
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplică
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

este cazul
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ: expediat spre publicare 08.10.2021
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.10.2021
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta
sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice
36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale
a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene): nu
37. Alte informații relevante: Nu sunt
Conducătorul grupului de lucru:
Vlad MANOIL

Digitally signed by Manoil Vlad
Date: 2021.10.13 15:16:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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