ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea Aparate telefonice
prin procedura de achiziţie Contract de Valoare Mică
1. Denumirea autorităţii contractante: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a
Ministerului Apărării
2. IDNO: 1006601001229
3. Adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
4. Numărul de telefon/fax: 022-25-22-09, 25-23-57, 25-23-00 / 022 25 20 49
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: natalia.croitoru@army.md,
vitalie.rohac@army.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentația de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii conform 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): Autoritate centrală de achiziţie a
Ministerului Apărării.
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

1.

Cod CPV

32500000-8

Denumire Bunuri Unitatea Cantitat Specificarea tehnică deplină solicitată,
solicitate
de
ea
Standarde de referinţă
măsură totala

Smartphone

Bucată

General characteristics:
Operating system: minimum Android
9.0
Screen dimensions: minim
5.45inches
Screen resolution: minimum 720 x
1440 pixels
Touch screen – yes
Internal memory – minimum 16 GB
Additional memory slot – Micro SD
RAM memory – minimum 2 GB
Design type – classic
Form SIM: Nano-SIM
Dual SIM – Yes
GPS receiver – Yes, with A-GPS
Proximity sensor – Yes (Optional)
Ambient light detector – Yes
(Optional)
Video features:
Camera resolution: minimum 13
Megapixels
Autofocus – Yes
Recording resolution – minimum
1920 x 1080 (30 fps)
Processor:
Frequency – minimum 2 x 2.0 & 6 x
1.45 GHz
Processor type – minimum 8 cores
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Valoarea
estimată
fără TVA
(lei)

29200,00

Network and connectivity futures:
Operating networks - 2G & 3G & 4G
GPRS – Yes
EDGE – Yes (Browser)
WiFi - 802.11 b/g/n
Bluetooth - 4.2 cu A2DP și LE
USB – micro USB, - minimum 16
GB
Audio connector - 3.5 mm mini jack
Power features:
Battery – minimum 4000 mAh
Preferable colours – Black / Gray
(metalik)
Garanție minim 24 luni
Diagonală display - minim 1,77
inches
Rezoluție display – minim 128x160
Tipul matricei de ecran – TFT
Capacitatea bateriei – minim
800 mAh
2.

32500000-8

Telefon mobil

Bucată

2 cartele SIM

20

13300,00

Formatul cartelei Mini-Sim
Materialul corpului –
policarbonat
Gama de culori preferabilă –

3.

32500000-8

negru, gri, albastru închis.
Garanţie minim 24 luni
Cu fir;
Buton redial;
Posibilitate de instalare pe perete –
Telefon de birou Bucată
50
opțional;
Garanție minim 24 luni.
Valoarea estimativă totală 62520,00 lei, inclusiv TVA

9600,00

52100,00

NOTĂ
Cerinţe privind recepţia produsului: Recepţia se va desfăşura în locaţia şi la data stabilită
de achizitor în acord cu prevederile contractuale. La efectuarea recepţiei produsele se vor
desigila, inspecta şi testa pentru a verifica conformitatea cu cerinţele tehnice impuse. Pentru
a putea fi prezentat comisiei de recepţie a beneficiarului, produsul va parcurge, cu rezultate
corespunzătoare, un plan de testare. Cerinţe privind condiţiile de livrare: La livrare, produsele
trebuie însoţite de declaraţii de conformitate. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele
astfel încât acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului,
tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să
apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare
la destinaţia finală. La livrare, produsele trebuie etichetate de către furnizor clar şi vizibil
astfel încât acestea să poată fi identificate cu uşurinţă. Furnizorul are dreptul de a
inscripţiona suplimentar coletele livrate, pentru a asigura informaţiile pe care le consideră
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necesar a fi cunoscute pe timpul transportului, depozitării şi manipulării acestora. Etichetele
de marcare trebuie să conţină toate informaţiile obligatorii prevăzute de reglementările în
vigoare. Etichetele de marcare trebuie să reziste la acţiunea intemperiilor şi să nu permită
deteriorarea accidentală pe timpul manipulării, transportului sau depozitării. La livrare,
produsele trebuie să fie ambalate astfel încât să permită depozitarea şi transportul acestora
în condiţii de siguranţă în spaţii închise. Toate materialele de ambalare, precum şi toate
materialele necesare protecţiei coletelor (folii de protecţie, cutii etc.) rămân în proprietatea
achizitorului. Documentaţia de însoţire trebuie să cuprindă: - inventarul cantitativ-valoric, în
limba română, care trebuie să coincidă cu preţul unitar al produsului ofertat cu TVA; certificatul de conformitate emis de organul de calitate abilitat al ofertantului; certificatul/certificatele de garanţie; - documentaţia de exploatare, cunoaştere şi întreţinere.
Toate echipamentele oferite trebuie să aibă câte un inventar în care se vor trece elementele
componente ale echipamentului ofertat cu preţurile corespunzătoare/ componentă astfel
încât suma valorilor elementelor componente să reprezinte valoarea finală a echipamentului
ofertat.
Cerinţe privind documentaţia de cunoaştere, exploatare şi întreţinere: Documentaţia de
exploatare, cunoaştere şi întreţinere, trebuie să fie compusă din manualele tehnice
ale tuturor elementelor componente (descriere, instrucţiuni de instalare, punere în
funcţiune, exploatare şi de întreţinere), fiind redactată obligatoriu în limba română
și/sau engleză. Furnizorul va trebui să pună la dispoziţia achizitorului, lista cu
materialele consumabile, programul de asigurare al mentenanţei şi lista/catalogul
pieselor de schimb pentru toate componentele echipamentului însoţite de codul de
produs, producătorul etc.
Alte cerinţe: Tehnica oferită trebuie să fie nouă, nefolosită şi să încorporeze toate
îmbunătăţirile recente din documentaţia tehnică şi de fabricaţie. Oferta tehnică
trebuie să conțină, obligatoriu, modelele şi part-number-ele pentru componentele
produsului. Specificaţiile tehnice şi de calitate ale produselor oferite trebuie,
obligatoriu, susţinute de documentaţii originale: prospecte, foi de catalog.
Configurația echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile și să asigure
funcționarea optimă a bunului în ansamblu. Toate produsele oferite trebuie să fie însoţite de
toate accesoriile necesare funcţionării lor (module hardware sau software), la
parametri ceruţi prin prezenta specificaţie tehnică, chiar dacă beneficiarul a omis
solicitarea lor explicită. Oferta va fi completată de către ofertant cu aceste
accesorii, notate opţional, cu explicarea rolului lor funcţional, precum şi cu
atenţionarea repercusiunilor neachiziţionării acestora.

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta: Pentru fiecare lot în parte.
10. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Livrarea bunurilor va fi - or.
Chişinău, soş. Hîncesti 84. Termenul de livrare – 45 de zile de la înregistrarea contractului la
Trezoreria regională Chişinău.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
12. 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:
Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinţei

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:
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Obligativitatea

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Specificaţii tehnice (F 4.1)
Specificaţii de preţ (F 4.2)
Dovada înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate cu
prevederile legale din ţara
în care ofertantul este
stabilit

Certificat de atribuire a
contului bancar
Certificat privind lipsa sau
existenţa restanţelor faţă
de bugetul public naţional

Prezentarea de dovezi
privind conformitatea
produselor, identificată prin
referire la specificaţii sau
standarde relevante

original confirmată cu aplicarea semnăturii
electronice
original confirmată cu aplicarea semnăturii
electronice
Certificat/decizie
de
înregistrare
a
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice - confirmată cu aplicarea
semnăturii electronice. Operatorul economic
nerezident va prezenta documente din ţara de
origine
care
dovedesc
forma
de
înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional
copie eliberată de banca deţinătoare de cont,
confirmată cu aplicarea semnăturii electronice
eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului – conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)
copia originalului confirmată cu aplicarea
semnăturii electronice
Certificat de conformitate /ISO / CE - Copie –
confirmat cu aplicarea semnăturii electronice.

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire: nu se va utiliza licitaţie electronică.
14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu sunt.
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:
- preţul cel mai scăzut fără TVA, pentru fiecare lot în parte.
- conform art. 26 alin.18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, în cazul
în care două sau mai multe oferte sînt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire
suplimentar - capacitatea economică şi financiară (art. 18, lit. c), Legea 131/2015).
16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA “RSAP”
17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile
de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA “RSAP”
18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
19. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA “RSAP”
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat
21. În cadrul procedurii de achiziţie 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
Nu
facturarea electronică
Da
Da
plăţile electronice
22.

Alte informaţii relevante.

1. Operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie publică vor asigura implementarea
măsurilor organizaţionale necesare pentru păstrarea regimului de confidenţialitate şi securitate în
conformitate cu Legea 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
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2. Ofertanţii desemnaţi câştigători în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii
de achiziţie publică, vor prezenta Autorităţii contractante şi Agenţiei Achiziţii Publice, „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”, conform modelului aprobat prin Ord. MF nr.145 din
24.11.2020.
3. Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie, în mărime de 5% din valoarea
contractului, inclusiv TVA, (emisă de o bancă comercială, cu termen de valabilitate pînă la
31.12.2021) conform formularului F 3.3 din documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor
publice de bunuri, sau prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date
bancare:
Beneficiarul plăţii: Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerului
Apărării
Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601001229
Cod IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului”.
4. Ofertele ce depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei nu vor fi acceptate.
Conducătorul grupului de lucru:

SERGIU VOINU__________

Digitally signed by Voinu Sergiu
Date: 2021.06.10 14:33:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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L.Ş.

