Anexa nr. 2
la Documentaţia standard nr._l 15_
di n“ 15 ” 09 2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE
INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECŢIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziţionarea

Maşini şi echipamente de birou____________________________
(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie_ Achiziţii cu costuri mici______________________________
(tipul procedurii de achiziţie)
*Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii publice a autorităţii contractante (Da/Nu): da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:_ htt://colegiuldemedicinaeahul.educ.ind______

1. Denumirea autorităţii contractante:

IP Colegiul de Medicina Cahul_____________________

2. IDNO:

1008603002394_____________________________________________________________

3. Adresa

or. Cahul, str. A. Mateevici 103/1_____________________________________________

4. Numărul de telefon/fax: 078607865 Ciobotari Penis, 0299-3-44-81______________________
5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: chcolmed@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia
de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadruIprocedurii 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): Autoritatea contractantă__________________________________
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Unitat
ea de
măsur
ă

Canti
ta tea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1

Sistem de proiecţie -Tehnologia 3LCD
Panou LCD - 0,55 inch cu MLA (D8)
Imagine: Ieşire de lumină de culoare
2.700 lumeni - 1.600 lumeni (economie)
Ieşire de lumină alba:
2.700 Lumen - 1.600 Lumen (economie)
în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie: XGA
Raportul de aspect: 4:3
Raport de contrast: 16.000: 1
Sursă de lumină
Lampă- 200 W, 5.000 h durabilitate,
10.000 h durabilitate (mod economic)
Corecţie Keystone:

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

Lotul 1

1.

302000001

Sistem de proiecţie
(Proiector)

buc

20 000,00

Manual vertical: ± 15 °, Manual orizontal
± 15 0
Procesare video color: 10 biţi
Rata de reîmprospătare verticală 2D:
50 Hz - 85 Hz. Reproducerea
culorilor:
Până la 1,07 miliarde de culori
Optic: Raportul de aruncare- 0,55:1
Zoom: Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiectiv: Optic
Marimea ecranului: 50 inchi - 108 inci
Distanţa de proiecţie lată:0,5 m (ecran
de 50 inchi. Distanţa de proiecţie Tele:
1.3 m (ecran de 108 inchi.
Numărul F lentile de proiecţie: 1,6
Distanţa focală a lentilei de proiecţie:
6.4 mm
Focalizarea obiectivului de
proiecţie: Manual
Decalaj: 10: 1. Conectivitate:
Funcţia de afişare USB-3 în 1: Imagine
/ Mouse / Sunet.
Interfeţe: Ieşire audio Cinch, intrare
microfon, mufa jack (2x), mufa mufa,
intrare S-Video, intrare componentă (2x),
intrare compozită, intrare HDM1, ieşire
VGA. intrare VGA (2x), LAN fără fir
IEEE 802.11 b/ g/n (opţional), interfaţă
Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS232C. USB 2.0, USB 2.0-A
Aplicaţia Epson iProjection: Ad-Hoc /
Infrastructură. Caracteristici avansate:
Securitate- Blocare Kensington, Bară de
securitate, Blocare unitate LAN fără fir.
Securitate LAN fără fir. Protecţie prin
parolă
Alte caracteristici: Difuzor încorporat,
Logo utilizator personalizabil, Zoom
digital. Control dinamic al lămpii,
Corecţie trapez orizontală şi verticală,
Durată lungă de viaţă a lămpii, Intrare
microfon, Capacitate LAN fără fir.
Moduri de culoare video: Blackboard,
Dynamic, Prezentare, sRGB, Teatru
General: Consumul de energie-278
waţi, 219 waţi (economie), 0,28 waţi (în
aşteptare)
Tensiunea de alimentare:
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiunile produsului:344 x 315 x
94 mm (lăţime x adâncime x înălţime)
Greutatea produsului: 3,7 kg
Nivel de zgomot: Normal: 35 dB (A) Economie: 28 dB (A)
Temperatura suportată: Funcţionare 5°
C - 35° C, depozitare -10° C - 60° C
Umiditate suportată: Funcţionare 20%

- 80%, Depozitare 10% - 90% .Dacă
proiectorul este suspendat de un suport
de tavan sau de perete şi instalat într-un
mediu cu fum greu de ulei sau locuri în
care uleiurile sau substanţele chimice
sunt volatilizate, locuri în care mult fum
sau bule sunt folosite pentru organizarea
evenimentelor sau în cazul în care
uleiurile aromatice sunt arse frecvent,
poate face anumite părţi ale produselor
noastre susceptibile la o degradare a
materialului care în timp s-ar putea rupe
şi ar putea cauza proiectorul să cadă de
pe tavan.
Dacă sunteţi îngrijorat de mediul în care
este instalat proiectorul dvs. sau dacă
aveţi alte întrebări, vă rugăm să
contactaţi departamentul nostru de
asistenţă şi vă pot oferi asistenţă
suplimentară.
Software inclus: EasyMP Mulţi PC
Projection, Epson Projector Management
Opţiuni: Cutie de conexiune şi control,
Cameră pentru documente, Cheie USB
rapidă fără fir, Suport de perete cu
distanţă scurtă, Husă moale, Unitate
LAN fără fir
Difuzor: 16 waţi
Ce e in cutie: Cablu computer. Unitate
principală, Cablu de alimentare,
Telecomandă inel. baterii, ghid de
instalare, software (CD), manual de
utilizare (CD)
Culoare: Alb / Gri
Certificat TCO
Pentru mai multe informaţii referitoare la
certificatul TCO, vă rugăm să vizitaţi
https://tcocerti fi ed.com/fi les/certi ficaţi on/Inf
ormation-document-for-end-users.Ddf
Garanţie: 60 de luni Carry in. Lampă:
60 de luni sau 1.000 h (oricare survine
mai întâi).

302000001
2.

Lotul nr.2
Printer Multifuncţional
image Class MF241 d
(Black)

buc

1

Printer Multifuncţional image Class
MF241 d (Black) Auto duplex - Da;
Greutatea kg.- 11.4;
Dimensiuni mm.- 390 x 441 x 312;
Imprimare- Monocrom;
Model - image Class MF241d ;
Clasa dispozitivului -.Pentru oficii;
Formatul maxim al hârtiei - A4;
Volumul maxim de imprimare in luna 15, 000 pagini;
Denumirea seriei - image Class;
Culoarea carcasei - Negru;
Grosimea hârtiei -60 - 163 g/m2;
Numărul de culori - 1 (culoare neagra);
CISS incorporate - Nu este;

6 700,00

Lotul nr.3

3

30200000
-1

Televizor SMART
LD60F7005 (Black)

buc

1

Imprimare fara margini -.Nu;
Viteza imprimării alb-negru - 27 ppm;
Tipul si volumul ADF -N u ;
Tehnologia de imprimare - Laser;
Rezoluţia de imprimare - 1200 x 1200
dpi;
Tipul si dimensiunile ecranului - 5-line
LCD;
Card reader-N u ;
Cartuşe standard - Canon 737 (2400
pages*);
Fax incorporate - Nu;
Funcţii - Printer/Copier/Scanner;
Garanţie : 24 luni.
Televizor SMART LD60F7005 (Black).
Tip televizor : SMART LED TV;
Sistem de operare: Android 9.1.;
Procesor: 4 nucleu Quad Core + procesor
video mail 470 x3;
Memorie interna: 16 Gb;
Wi-Fi: +(b,g,n);
Bluetooth - Da;
Sisteme TV : PAL BG/DK/1; SECAM
BG/DK;
Frecventa Picture Plus +: 1500ppi;
Stocare canalelor: 999;
Rezoluţia : 3840 x 2160;
Panel: 10 Bit Color Depth;
Tehnologia FIDR : DA;
Luminozitate 600 cd/m2;
Contrast dinamic : 10 000 000:1;
Unghi de viziinare : H. 178 ° / V: 178°;
DNR : +;
Suport HDM1 : 4801; 480P; 5761, 576P;
720P; 7201; 10801; 1080P; 1440P;
2160P;
Suport PC: 640x480; 800x600;
1024x768; 1366x768; 1920x1080;
3840x2160;
USB : USB movie:
AVI/MP4/TS/MKV/H.264/H.265/MPG/
DAT/VOT, music:
MP3/WMA/AAC/AC3, photo:
JPG/JPEG/BMP/PNG;
Dolby Digital AC 3: DA;
Tuner Digital : DVB-T/T2/C(Ci+);
Cititor de cârduri Ci+ - DA;
Limbajul meniului: Romana, Rusa,
Engleza ,etc.;
Deconectare automata: DA;
Setările prestabilite : DA;
Egualaizer de sunet: DA;
Putere sunet, vt: 20;
HDMI.- 3;
AV in : DA;
VGA : DA;
Component: Nu;

8 500,00

Coaxial: DA;
Optical: Nu;
PC Audio in : Da;
Casti: Da;
RJ-45: Da;
USB 2.0: 2;
Culoare: Negru;
Dimensiunile fara suport (lxAxL) cm:
1300x80x760;
Dimensiunile cu suport (lxAxL) cm:
1300x270x810;
VESA, mm: 400 x 400;
Garanţie : 24 luni.

35 200,00

Valoarea estimativă totală, fără TVA

9. în cazul procedurilor de preselecţie se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora, nu se aplică_______________________________
10. în cazul în care contractul este împărţit 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;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_________________
11.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite__________
(indicaţi se admite sau nu se admite)

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare solicitaţi: cu livrare la IP Colegiul de Medicina
Cahul______________________________________________________________________________
13. Termenul de valabilitate a contractului:

31 decembrie 2022_______

14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu_____________________________
(indicaţi da sau nu)

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

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie/de preselecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
t ocumentaţie):
Nr.
d/o
1.

Criteriile de calificare şi de selecţie
(Descrierea criteriului/cerinţei)

Declaraţie privind valabilitatea ofertei

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:

Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Nivelul minim/
Obligativitatea

Da

Confirmata prin semnătură electronica
2.

Cerere de participare

Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

Confirmata prin semnătură electronica
3.

Specificaţia tehnică şi preţuri

Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

Confirmata prin semnătură electronica
Certificat/Decizie de inregistrare a
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al personalul
juridice

4.

Da

Copie.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.
Confirmata prin semnătură electronica

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor, eliberat de Inspectoratul Fiscal

5.

Da

Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.
Confirmata prin semnătură electronica

Da

Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Informaţia generale despre ofertant

6.

Confirmata prin semnătură electronica
Da

Original.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Certificat de atribuirea contului bancar

7.

Confirmata prin semnătură electronica
8.

Da

Copie.Confirmata prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.

Prezentarea de dovezi, privind conformitatea
produselor.

Confirmata prin semnătură electronica
Declaraţie privind confirmarea identităţii
beneficiarelor efectiv şi neîncadrarea acestora în
situaţia condamnării pentru participarea la activităţii
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani

9.

Da

Declaraţie pe proprie răspundere
conform Formularului (se va indica)
Confirmata prin semnătură electronica

17. Garanţia pentru ofertă, după caz nu se aplică. _____________________________________.
18. Garanţia de bună execuţie a contractului, după caz nu se aplică, _____________________ .
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a
procedurii negociate), după caz nu se aplică___________________________________________
20. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică):__________
21. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):
22.Ofertele se prezintă în valuta

nu este caz

lei Ml)_______________________________________________

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Preţul cel mai scăzut________

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi
pont erile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea %

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

conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_Informaţia o găsit în SIA RSAP______
pe: [data]_ Informaţia o găsit în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor:

30 zile________________________________ _

28.Locul deschiderii ofertelor:

SIA RSAP
(S1A RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor f i respinse.
29.Persoanele
autorizate
să
asiste
la
deschiderea
ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia
cazului cînd ofertele au fo st depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
31. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii
Europene:__nu
_________________________________________________________________
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

32.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
33. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul):
nu sunt______
34. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu
se aplică__________________ ____________________________________________________________
35. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ:__________________ ____________________________________________
36.Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:__22..07.2022
Denumirea instrumentului electronic
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
Sistemul de comenzi electronice
Facturarea electronică
Plăţile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
Da
Nu
Da
Da

38.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 specifică da sau nu)
39.Alte informaţii relevante:

