ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea computerelor de birou
Pn n procedura de achiziţie cererea ofertelor de preturi
1. Denumirea autorităţii contractante;
FIZIOLOGIE

Ş I P R O T E C Ţ IE

Л

IN S T IT U T U L

D E GENETICA.

PT.ANTFTПР

2. IDNO: 1013600030X04
3. Adresa: тип. Chisinău. str.

P ă d u rii 70

4. Numărul de telefon/fax:_ 0 22 7704 4 7 /0 22 55 61 ЯП

П787822М .TFT F V n

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: institu tefпп(Г,)„™,,il rn™
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 ”RSA P ”. ’
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul
menţiunea ca autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că
achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţie Publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile
sa participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea
următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr.
d/o

Denumirea
bunurilor/
Cod CPV

serviciilor

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

solicitate

30213300-8

Computer
de birou
asamblat
cu garanţie

buc

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă

!• Bloc de sistem
1. CPU Intel Core i5-10400
2.9-4.3GHz sau analog
2. Motherboard cu Ethernet RJ45
lGbps, USB Type-С, Audio
3. RAM 16GB
4. SSD 512GB
5. VideoCard discreta(cu HDMI, VGA)
6. Case cu Power supply
II. Monitor 23.8" Full-HD, D-Sub,
iDMI, Built-in Power supply şi cu
Cable HDMI to HDMI pentru
monitor
III. Keyboard, RU, USB
IV. Mouse USB cu pad
V- UPS Ultra Power 800VA sau analog
VI. Surge Protector 5 Sockets, 1.8 m
VII. Windows 10 Pro 64Bit,
(Licenţă, separat pentru fiecare

1
Digitally signed by Ungurean Galina

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

151600 lei

calculator).
Sofitware-ul trebuie instalat.
VIII. Office Flome and Business
2019,
(Licenţă, separat pentru fiecare
calculator).

30200000-1

2

30200000-1

3

MFD
(printer,
scanner,
copiator)
Cartridje
(rezerv)
pentru MFD

buc

2

buc

MFD
Printer, scanner, copir, Laser, A4,
USB,Wi-Fi, RJ-45, 1024 MB,
Imprimare duplex automata,
printer(monocrom, 1200 (Best
Quality Mode)) cu power cord şi
USB cable AM/BM

2

Cartridje (rezerv) pentru MFD

1

MFD
Laser,A4, Print (monocrom, Up to
1200 x 600 dpi), copy (Up to 600 x
600 dpi), scan (Up to 600 x 600 dpi;
Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi),
64MB, USB cu power cord şi USB
cable AM/BM

MFD
(printer,
scanner,
copiator)

buc

Cartridje
(rezerv)
pentru MFD

buc

1

Cartridje (rezerv) pentru MFD

15800 lei

5300 lei

4

30200000-1

SATA SSD

buc

1

2.5" SATA SSD 512GB pentru
Desktop

1100 lei

5

30200000-1

VideoCard

buc

1

PCI Express 2.0 VideoCard 2Gb
V G A ) pentru Desktop

1200 lei

..

.

Valoarea estimativă totală, fără TVA :

175 000 lei

/V

9.

In cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): nu.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
11. Termenii şi condiţiile de prestare/executare solicitaţi: în decurs de 30 zile calendaristice
după înregistrarea contractului la Trezorerie.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022.
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau căacesta poate
numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

fiexecutat

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

acte cu

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, docum entaţie):

2

Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinţei

1

Formularul ofertei ( F3.1)

2

Specificaţii tehnice

3

Specificaţii de preţ

4

Garanţie pentru ofertă

5

Certificat de garanţie pentru bunurile
livrate nu mai puţin de un an

6

DUAE

7

Certificat/Decizie de înregistrare a
întreprinderii/ Extras din Registrul
de Stat al persoanelor juridice

8

Declaraţie privind confirmarea
identităţii beneficiarilor efectivi şi
neîncadrarea acestora în situaţia
condamnării pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii sau
grupări criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:
Confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic
Formularul F 4.1, confirmat prin
semnătura electronică a operatorului
economic
Formularul F 4.2, confirmat prin
semnătura electronică a operatorului
economic
Transfer, 1 % din suma ofertei fără
TVA, pe contul de decontare
MD80TRPCAA518410A01341AA
Min. Finanţelor - Trezoreria de stat

Nivelul minim/
Obligativitatea
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Cod bancar: TREZMD2X

Obligatoriu

Copie a dispoziţiei de plată
confirmată prin semnătura
electronică a operatorului economic
Confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic

Obligatoriu

Confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic
Copie confirmată prin semnătura
electronică a operatorului economic
Original, confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

16. Motivul recurgerii Ia procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse 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): licitaţie
electronică.
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se
aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
precum şi ponderile lor: nu se aplică.

Nr.
d/o

Denum irea factorului ele evaluare

preţul cel mai scăzut

3

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactă] Conform informaţiei din SIA ”R SA P ”
-

pe: [data] Conform informaţiei din SIA ”RSAP ”

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile
de participare vor f i depuse electronic prin intermediul SIA ”R SA P ”.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP ”
Ofertele întârziate vor f i respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanţii sau reprezentanţii
acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului când ofertele au
fo s t 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.
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(a),ansc. md
29. 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.
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 fo s t publicat un anunţ de intenţie.
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 05.05.2022.
a

33. In cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plăţile electronice

Sc va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
Se acceptă

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.
35. Alte informaţii relevante: —

Conducătorul grupului de lucru:

R esponsabil:

JELEV D. tel. 078782288

L. ANDRONIC

n cct:

