ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea computerilor portabile (laptopuri).
Denumirea autorității contractante: Curtea de Conturi a Republicii Moldova.
IDNO: 1007601001330
Adresa: mun. Chișinău bd. Ştefan cel Mare 69.
Numărul de telefon/fax: Tel/fax: 022-266-034
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.ccrm.md
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
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): nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr.
d/o

Cod
CPV

1.

Lotul 1: Computere portabile (laptopuri)

Denumirea serviciului solicitat

Computere portabile
(laptopuri)

1.1.

U/M

buc.

30213100-6

Canti
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde
de referinţă

55

· Laptop seria business
. Greutate -2KG maximum
· Ecran - 15.6 inci 1080p, anti-glare (anti-străluci)
· Procesor – Minimum a 11-a Generație Intel Core i7
sau i5, ori echivalent
· Spațiu de stocare - Minimum 256GB PCIe NVMe
· Memorie operativă - Minimum 16GB DDR4
· Rețea - Wifi (min. gen. 6, dual band (bandă dublă),
802.11ax) Bluetooth (min. gen. 5) Gigabit Ethernet
cu port fizic RJ45, LTE
· Multimedia - Microfon, difuzoare stereo integrate;
webcam cu rezoluția minimală de 720p
· Tastieră – Tastieră completă iluminată din spate (ce
conține numeric pad) limbile EN/RU
· Dispozitive de indicare - Touchpad
· Porturi – minim un USB 3.1 tip-C,
minim 3x USB tip-A,
HDMI minim versiunea 1.4,
Port fizic RJ45,
Slot pentru card uSIM,
Port audio și microfon (sau combo).
Toate porturile, slot-uri și dispositive indicate trebuie
să fie incorporate în construcția laptopului.
· Acumulator - Minim 45wh
· Garanție - Min. 3 ani pentru părțile componente, 3
ani manoperă, 3 ani pentru on-site (lucru pe fața
locului), să fie inclus și accumulatorul cu posibilă
extensie (schimbare) de la producător
· Altele - laptopul (incluzând componente hardware
(fizice) interschimbabile) trebuie să fie de la același
producător. Furnizorul trebuie să indice toate partnumber-uri (nr. serie) a componentelor hardware a
echipamentului și altor servicii adiționale.
Centru autorizat de mentenanță și support tehnic
pentru brand-ul oferit

Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 950 000,00lei.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta): Pentru mai multe loturi;

10. Se admit numai ofertele ofertanților înregistrați ca producători de deșeuri electrice și electrocasnice, în
conformitate cu prevederile HG nr.212/2018 privind gestionarea echipamentelor electrice și electronice
(EEE).
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zile calendaristice după înregistrarea
contractului la Trezoreria de Stat.
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 se aplică.
15. 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.
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. Denumirea
d/o documentului/cerinței
Certificat de înregistrare a
întreprinderii

Formularul ofertei (F3.1)

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice a Participantului.
Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu
aplicarea semnăturii electronice a Participantului

Specificația tehnică (F4.1)

Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu
aplicarea semnăturii electronice a Participantului

Specificația de preț (F4.2)

Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu
aplicarea semnăturii electronice a Participantului

DUAE
Formularul nformativ despre
ofertant

Conform formularului DUAE din Documentația Standard cu
aplicarea semnătura electronice a Participantului
Semnat și ștampilat de către operatorul economic/semătura
electronică

1.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Cerințe suplimentare față de document

Declarație privind confirmarea
identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la
activități ale unei organizații sau
grupări criminale, pentru corupție,
fraudă și/sau spălare de bani
Garanția pentru ofertă 1%

Obligativitatea
Da

Da
Da
Da
Da
Da

Semnat și ștampilat de către operatorul economic/semnătura
electronică

Da

Scrisoare de garanție eliberată de banca deținătoare de cont

Da

9.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut.
19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: până la: [ora exactă] SIA RSAP, pe: [data] SIA
RSAP
20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare
vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, Ofertele întîrziate vor fi respinse.
23. 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”.
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat.
25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
se aplică.

26. 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.
27. 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):__
28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:
30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP
31. 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

Da
Da
Da
Da

32. 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
Componența grupului de lucru:
Digitally signed by Munteanu Victor

Nr.

Nume, Prenume

Funcția în cadrul grupului de Date:
lucru2021.07.20 13:05:02 EEST
Semnătura
Reason: MoldSign Signature

1

Victor Munteanu

Conducătorul grupului deLocation: Moldova
lucru Digitally signed by Paduca Natalia

2

Paduca Natalia

MembruReason: MoldSign Signature

Date: 2021.07.20 11:33:53 EEST
Location: Moldova

3

Babără Vitalie

Membru

4

Stîrcea Ustim

Membru

5

Goriuc Teodorina

Membru

6

Chiriac Nadejda

Secretarul grupului de lucru

Digitally signed by Stîrcea Ustim
Date: 2021.07.20 09:48:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Babără Vitalie
Date: 2021.07.20 09:42:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Goriuc Teodorina
Date: 2021.07.20 08:53:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

