ANUNŢ DE PARTICIPARE
9

privind achiziţionarea Computere de birou si imprimante
(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie Licitaţie deschisă
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante: Curtea de Apel Bălţi,
2. IDNO: 1007901000399
3. Adresa: Bălţi, Ştefan cel Mare,54
4. Numărul de telefon/fax: 023160784/023160745fax.023123143
5. Adresa de e-mail si de internet a autorităţii contractante: cab@justice.md, instante.justice.md
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 RSAP
7. Tipul autorităţii contractante si 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): Instituţie publică cu autonomie financiară, obiectul de
activitate justiţie
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
___________
participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr
ărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantita
tea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă

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

Lotul nr.1

1

30213300
8

Computer de birou
Buc.

21

1

Monitor 23.8-26" IPS LED
Quick response time o f 1-5ms
(GTG) eliminates ghosting,
Input o f HDMI, Built In 2
Speaker stereo dinamic cu boxe
încorporate, Contrast: minim
100,000,000:1 Smart Contrast
minim 1000:1, 72%NTSC,
16.7M Colors/ 8bit, 1787178° ,
echivalent “nitro RG240Y
bmiix”, minim 1920x1080 FullHD, One HDMI cable,
Brightness not less 250 cd /
m2.;, Cablu HDMI;,
Motherboard Socket
FCLGA1151-v2 for 8th Coffee
Lake Chipsets minim Series
300, echivalent Z390 Pro, 4 x
DIMM DDR4 minim 2666
MHz , USB minim 5 ports.
Integrated Graphics Processor
output support : HDMI/DVI-D,
Storage SATA 6Gb/s port(s),
minim PCI-E 3.0 x4 M.2

351188.25

(NGFF) 2 x M.2 Socket 3*2,
with “M” Key, type /minim
2280/ storage devices support
(both SATA & PCIE mode)
Interface minim PCIe 3.0 x4,
NVMe 1.2, MLC 3D VNAND; Virtualization
Technology IA-32 (VT-x),
minim 1 x Gigabit LAN
Controller(s), Audio onboard,
minim USB 3.0, DVI-D, minim
one HDMI, LAN (RJ45) port,
channel Audio, 2 x M.2 Socket
3, SATA 6Gb/s connector(s).;,
RAM Memoria one module
DDR4 minim 16GB (minim
2666MHZ).; SSD Capacity
minim 512 GB; Series SSD
PRO; Total Bytes Written
minim 600 TBW Limited
Warranty; Product Type NVMe;
Interface PCIe Gen 3.0 x4,
NVMe 1.3; Read/Write Speeds
minim 3,500/2,300 MB/s;
Random Read Speed (4KB,
QD32): Up to 370,000 IOPS
(4KB, QD1): Up to 15,000
IOPS; Random Write Speed
(4KB, QD32): Up to 500,000
IOPS (4KB, QD1): Up to
55,000 IOPS; echivalent 970
PRO [MZ-V7P512BW]
Controller Phoenix Controller;
NAND Flash V-NAND 2-bit
MLC; Reliability (MTBF)
minim 1.5 Million Hours
Reliability (MTBF); From
Factor Product M.2 (2280);
Warranty Product 5-Year
Limited Warranty. Processor
Sockets FCLGA1151-v2,
Performance minim Cores 8,
minimThreads 8 Processor
Coffee Lake Base Frequency
minim 3.00 GHz Max Turbo
Frequency 4.70 GHz Level 1
Cache minim 512 KB, Level 2
Cache minim 2 MB, Level 3
Cache minim 12 MB
SmartCache Bus Speed minim 8
GT/s DMI3 TDP 65 W DDR4 minim 2666 Memory Channels
2, Memory Bandwidth minim
41.6 GB/s, minim UHD
Graphics 630 Graphics Base
Frequency 350 MHz Graphics
Max Dynamic Frequency 1.20
GHz; echivalent i7-9700;
Virtualization Technology (VTx) Yes Virtualization
Technology for Directed I/O
(VT-d) Yes.; CPU First Seen on

2

Charts: Q2 2019, Cooler CPU
S1151 (minim 120mm,
500Rpm) Gammaxx GT BK
deepcool LGA20XX/
LGA1366/ LGA1200/ 1151/
1150/ 1155 Core i7
Extreme/i7/i5/i3 , Core 2
Extreme / Quad / Duo,
Dimensiuni ventilator minim
120x120x25 mm, Greutate
870g., Rulment Tip Rulment
Hidrodinamic, Tensiune
nominală 12VDC, Tensiune de
funcţionare 10 .8 ~ 1 3 .2 VDC,
Tensiunea iniţială 7VDC,
Curentul nominal 0.23 a,
Consumul de energie 2.76 W.,
Viteza ventilatorului
500±150~1500±10% RPM,
Flux de aer maxim 56,5 CFM,
Nivelul de zgomot 17.8~27db
(A)., Case ATX minim 550850W minim 12cm Fan ( in
front of: USB+audio and mic,),
Keyboard, mouse, DVD-RW,
Idle noise max Level 27 DB

Garanţie minim 24 luni

Lotul nr.2

2.

30232110
-8

Imprimantă laser

buc

10

3

Imprimantă Tehnologie de
printare - laser monocrom;,
Specificatii Tehnice: Available
Functions: Duplex Printer, Mod
printare Monocrom (alb-negru),
Format minim A4, Viteza de
printare alb/negru minim 33
ppm cu rezolutie la printare albnegru minim 600 x 600 dpi dpi,
Rezoluţie maximă 1200x1200,
Retea (LAN) Da, Interfata USB
minim 2.0, Duplex Automat,
Wireless - Da, Numărul de
culori 1 culoare, Imprimarea
automată faţă-verso este
disponibilă, Format minim A4,
echivalent laser 223dw mono,
Viteză de imprimare alb-negru
nu mai puţin de 30 de pagini /
min (A4), Încărcare, pagini pe
lună imprimare: nu mai puţin
4000 de pagini/lună, până la
80.000 de pagini / lună,
Alimentare cu hârtie minim 250
l., Producţia de hârtie de 100 l.,
USB este disponibil, Wi-Fi este
disponibil, LAN este disponibil,
Cartuşe compatibile- echivalent
cartuş 057 (minim 3100
pagini).);, - echivalent cartuş
057H (minim 10000 pagini).),
Capacitate memorie minim 1

36670,00

GB, Consum de energie (în
funcţiune) 1330 W, Nivel de
zgomot maxim 54 dB,
Dimensiuni (Lxaxi)
401x250x373 mm, Sisteme de
operare acceptate Windows ®
10

Garanţia minim 24 luni.

387858,25

Valoarea estimativă totală

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta:
la toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii si condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: la sediul cumpărătorului în
termen de 45 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.
14. 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
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora si a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
documentaţie):______________________ _____________________________________________
Nr

Descrierea criteriului/cerinţei

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:

d/o

1

2

Formularul ofertei (F 3.1)

Confirmat prin semnătura
electronică

Garanţia pentru ofertă (F 3.2)

în cuantum de 1% din suma
ofertei fără TVA.

Nivelul
minim/
Obligativitate
a

Obligatoriu

Obligatoriu

Confirmat prin semnătura
electronică sau scanat , în
ultimul caz garanţia urmează a
fi semnată olografic si aplicată
stampila băncii, cu prezentarea
originalului la solicitarea
autorităţii contractante.
9

Conform FDA din
documentaţia
9

3

Specificaţii tehnice (F 4.1)

4

Specificaţii de preţ (F 4.2)

5

DUAE

Confirmat prin semnătura
electronică
Confirmat prin semnătura
electronică
Confirmat prin semnătura
electronică
Se
va
completa
conform
modelului ataşat în SIARSAP
Mtender.
4

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

6.

Dovada înregistrării în „Lista
producătorilor” de produse supuse
reglementărilor de responsabilitate
extinsă a producătorilor, deţinută
de Agenţia de Mediu prin
intermediul unui subsistem
informaţional parte integrată
a Sistemului informaţional
automatizat „Managementul
deşeurilor” (https://siamd.gov.md/p
ortal/deee.html).
Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii sau extras
Livrarea şi transportarea tehnicii
de calcul (din contul agentului
economic câştigător) la adresa AC
Certificat de conformitate a
bunurilor (se va prezenta la etapa
livrării)
Termenul de garanţie a bunurilor
minim 24 luni

Garanţia de bună execuţie 5% scrisoare bancară

DECLARAŢIA 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.

Operatorul economic va
prezenta numărul în listă,
AC va verifica informaţia pe
subsistemul informaţional
5

Obligatoriu

cu aplicarea semnăturii
electronice a participantului
declaraţie pe proprie
răspundere, confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice
a participantului
Declaraţie pe proprie
răspundere - cu aplicarea
semnăturii electronice a
participantului
Declaraţie în original,
confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice a
participantului
la etapa semnării contractului se prezintă în termen de maxim
5 zile din data semnării
contractului
In termen de 5 zile de la data
comunicării rezultatelor
procedurii de achiziţie publică,
ofertantul/ofertantul asociat
desemnat câştigător va prezenta
autorităţii contractante şi
Agenţiei Achiziţii Publice
DECLARAŢIA
https://tender.gov.md/ro/conten
t/declara%C8%9Bie-privindconfirmareaidentit%C4% 83 %C8%9Biibeneficiarilor-efectivi%C8%99ine%C3%AEncadrareaacestora

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse si al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici si instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului ( indicaţi după caz ): Ofertantul
câştigător va prezenta în original garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5
% din suma contractului în forma stabilită în pct. 6.3 din documentaţia standard ataşată la
procedură.
5

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ fără I VA
pentru un lot, corespunderea specificaţiei tehnice si îndeplinirea tuturor criteriilor de selecţie
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi ponderile lor:-21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: / ora exactă] Conform S1ARSAP Mtender

-

pe: Idatal Conform S1ARSAP Mtender

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. O fertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanţii sau reprezentanţii
acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au
fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de
stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplică
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@ansc.md
29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este
cazul) : nu se aplică
30. în 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 fost publicat
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SI ARSA P Mtender
n cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Se va utiliza/accepta sau nu
Denumirea instrumentului electronic
Se acceptă
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
N u se acceptă
sistemul de com enzi electronice
Se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plăţile electronice
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 se aplică
35. Alte informaţii relevante: —

Conducătorul grupului de lucru:

I..S.

