ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea tehnicii de calcul și a pieselor de schimb
indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție licitație deschisă __________
(tipul procedurii de achiziție)

(se

1. Denumirea autorității contractante: Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
2. IDNO: 1013601000521
3. Adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri,42
4. Numărul de telefon/fax: (022)255 528
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: sti@mai.gov.md

anastasia.caraivanova@mai.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
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 de stat din subordinea MAI
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrărilo
r solicitate

Lotul 1: Computer
Computer
1
Brand Name

Unitate
a de
măsură

Cantitatea

buc

20

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

Conform specificațiilor
tehnice din anexa

236 666,66

Conform specificațiilor
tehnice din anexa

133 333,33

14

Imprimantă
multifuncțională alb/negru buc
de oficiu cu ADF

10

Conform specificațiilor
tehnice din anexa

Monitor

10

Lotul 2: Imprimante
Imprimantă
1
multifuncțională alb/negru buc
de oficiu
2

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Lotul 3: Tehnica
1
2
3

buc

Camera video cu microfon
buc
(Web camera)
Unitate de stocare externă
buc
2 TB (HDD extern)

Conform specificațiilor
tehnice din anexa
Conform specificațiilor
tehnice din anexa
Conform specificațiilor
tehnice din anexa

10
8

44 000,00

Lotul 4: Distrugător documente
1

Distrugător documente

buc

Lotul 5: Notebook (Model standart)
Notebook
(Model
1
buc
standart)
Lotul 6: Notebook (Model avansat)
Notebook
(Model
1
buc
avansat)

5

Conform specificațiilor
tehnice din anexa

33 333,33

4

Conform specificațiilor
tehnice din anexa

33 333,33

4

Conform specificațiilor
tehnice din anexa

83 333,33

Lotul 7: Piese de schimb
1

Mainboard for S1151,
min.
2xDDR3/DDR4,
VGA,DVI,HDMI,PCIEx.16x1,
PCIEx1x2,2xSATA
6GB/s,2xSATA
3Gb/s,
6xUSB 2.0,2+4xUSB 3.0,
1xGbit LAN, Audio on
board.
CPU
Core
i3/i5
(Compatible Mainboard
for S1151), Min 4-cores
Processor, min. Generatia
6, Frecventa de baza min.
3,2 GHz, min 6MB cache,
14 nm, max 54W, Intel
HD4400 Graphics)
3.5" HDD 500 Gb SATA
- 16Mb
3.5" HDD 1 TB SATA 32Mb
2.5" SSD min. 240Gb
32GB USB Flash Drive,
Black, Retail, USB3.0
64GB USB Flash Drive,
Black, Retail, USB3.0
USB3.0 Gigabit LAN
adapter, USB3.0 to RJ-45
LAN connector
DIMM DDR 2,
800
MHz, 2 Gb
DIMM DDR 3, 1333
MHz, 4 Gb
SODIMM
DDR
3,
1333MHz, 8Gb
SODIMM
DDR
4,
2400MHz, 8Gb
DIMM DDR 4, 2400
MHz, 4 Gb

buc

4

buc

2

buc

5

buc

5

buc
buc

6

buc

5

buc

5

buc

6

buc

15

buc

2

buc

2

buc

15

Video card P-Express min
2Gb (128bit, DDR3/DDR4),
support for 2 monitors
PSU ATX 500 Wt

buc

3

buc

20

buc

20

17

Cooler Socket 1155/1156
(16-35db, 3000rpm)
Battery 12V/7AH

buc

20

18

Surge protector 5 sokets, 5m

buc

20

Mouse fără fir, Wireless
2.4GHz Optical Mouse,
Nano receiver, 1200 dpi,
Extends battery life up to 18
months,
Battery
Low
Indicator, Rubber hand grip,
Slot receiver, USB
USB Optical Mouse Black
800dpi
USB Keyboard, Black, HiSpeed USB 2.0 ports
Cablu/mufă SATA Power

buc

10

buc

20

buc

20

buc

20

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19

20
21
22

36 000,00

10

2

23

Cablu/mufă SATA DATA

24

plug
B-plug
(PC
Imprimanta)
Cable HDMI CC-HDMI
1.8 m, HDMI v.1.4, malemale
Cable HDMI CC-HDMI
10 m, HDMI v.1.4, malemale
PC Case Fan, 80x80x25mm,
27db, 2600RPM, Sleeve
bearing, 2 pin
DVD USB 2.0 external

buc
Cable USB2.0 - 1.8m , Abuc

25

26

27
28

Disk
CD-R
80min/700Mb
Disk
DVD-R
120min/4,7Gb
Lithium Battery CR2032
3V (for BIOS MB)

29
30
31

20
20

buc

10

buc

3

buc

10

buc
buc

3
200

buc

200

buc

20

Valoarea estimativă totală

600 000,00

În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul
maxim al acestora. Nu este cazul
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 □;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_nu se aplică
9.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 24.12.2021
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 (indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative
(după caz): nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea
acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Criteriile de calificare și de
selecție

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

(Descrierea
criteriului/cerinței)

1

DUAE

Original confirmat prin
electronice a Participantului

aplicarea

semnăturii

2.

Formularul ofertei

Original confirmat prin
electronice a Participantului

aplicarea

semnăturii

3.

Specificația tehnică

Original în conformitate cu Formularul F4.1,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului.

Da

4.

Specificația de preț

Original în conformitate cu Formularul F4.2,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a

Da

3

Da

Da

Participantului.

5.

Garanţia pentru ofertă 1%

Scrisoare de garanție bancară (eliberată de o bancă –
original) sau transfer la contul autorității
contractante:
Beneficiarul
plății:
Serviciul
Tehnologii
Informaționale
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor RM
Codul fiscal: 1013601000521
Contul trezorerial: TREZMD2X
Contul IBAN: MD64TRPCAA518410A00597AA

Da

Trezoreria teritorială: Trezoreria de Stat
Dovada
înregistrării
persoanei
juridice,
în
conformitate cu prevederile
legale din tara în care
ofertantul este stabilit

6

Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare
eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie
legalizată din care să rezulte adresa actuală și obiectul de
activitate al societății.
•Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune
documente care să ateste că persoana semnatară este
autorizată se desfășoare activitățile ce fac obiectul
contractului, cum ar fi:
•statutul cu modificările la zi.
•procese verbale relevante, etc.
Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității
profesionale, operatorul economic străin va prezenta
documente din tara de origine care dovedesc forma de
înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere
profesional.

Da

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de
către operatorul economic.

7

Actul care atestă dreptul de a
presta servicii

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe trebuie
prezentată Licență de activitate și/sau Autorizația de
funcționare. Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice de către operatorul economic.

Da

8

Confirmarea
capacității
executării
calitative
a
contractului de achiziție

Original eliberat de participant, care reflecta următoarea
informație: Livrarea echipamentelor

Da

9

Rechizitele bancare

Original confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice a Participantului

Da

Certificat de atribuire a
contului bancar

copie – eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului

Da

10

11

Certificat privind
existența sau lipsa
datoriilor față de bugetul
public național (eliberat
de Inspectoratul Fiscal)

Copie, confirmată prin aplicarea
electronice de către operatorul economic

Garanția de bună execuție
5%

Formularul 3.3 originalul garanției pentru ofertă emis
de o bancă deținătoare de cont sau transfer la contul
beneficiarului (originalul garanției pentru ofertă va fi
prezentat la sediul autorității contractante str. V.
Alecsandri, 42, mun. Chișinău).

12

17. Garanția pentru ofertă, după caz da, cuantumul 1%.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz da, cuantumul 5%.
4

semnăturii

Da

Da

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate),
după caz nu se aplică
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru,
sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
22. Ofertele se prezintă în valuta lei MDL___________
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț, corespunderea specificației

tehnice, corespunderea termenilor de referință și cerințele obligatorii solicitate sau

oferta cea mai

avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-

pe: [data] Informația o găsiți 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 calendaristice
28. Locul deschiderii ofertelor SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. 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.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se
aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. 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
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu
fost publicat un astfel de anunț
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.10.2021
37. 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
DA
participare
Sistemul de comenzi electronice
DA
Facturarea electronică
DA
Plățile electronice
NU
38. 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):
Digitally signed
by Bivol Igor
Date: 2021.10.06 11:57:21 EEST
nu(se specifică da sau nu)
Reason: MoldSign Signature

39. Alte informații relevante: nuLocation:
sunt Moldova

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________
5

Igor BIVOL

a

