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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

1.2. Obiectul achiziţiei: Tehnică de calcul
1.3. Numărul procedurii: 18/01983
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 30000000-9
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
39 din 18.05.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Ministerul Finanțelor

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
1.11. Destinatarul: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 
Tel: 022 220362 
Fax: 022 220362 
E-mail: achiziţii@dse.md 
Persoana de contact: CURNIC ANGELA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Staţie de lucru PC
1.1 30000000-9 Calculatoar (sistem desktop) Bucată 12.00 Bloc de sistem + Monitor + tastatura +

mouse: - CPU: min 3.5GHz, 2 cores, 4
threads, cache min. 3MB, max. 55W,
BOX (set procesor, radiator, cooler 4 pin
connector). - RAM: DDR4 4GB, min.
2133 MHz, max. 1,2V - HDD: min. 1TB,
64MB cache SATA III - MB: compatibilă
cu specificații pentru componente sus
menționate, min. 6 USB - min. 2 porturi
USB 3.0, onboard VGA, cu porturi:
HDMI, VGA, DVI, Ethernet 1Gb/s,
DDR4 min. 2133MHz, cu condensatoare
solide, min. 4xSATA III. - Case:
compatibil cu detaliile susmenționate, cu
bloc de alimentare: a) min. 480W, b) min.
1,2Kg, min. c) 2xSATA power connectors.
power button, restart button, front panel
with: 2 USB ports: min. 1xUSB 3.0, ieșire
audio pentru microfon și căști, HDD LED,
Power LED, cooler 120mm. - Tastatură
USB: min. 104 taste, cu diacritice - Mouse
USB: - Tip: cu fir - Interfaţă: USB -
Tehnologie sensor: Optic - Rezoluţie
sensor: min. 800 dpi - Număr butoane: 3 -
greutate min. 100 grame Monitor: - LED
IPS, 24” inch, LED IPS - Rezoluţia
optimă min. 1920*1080 - Aspect imagine:
16:9 - Conexiune: VGA, DVI, HDMI -
Bloc de alimentare încorporat în monitor
GARANŢIE TOTAL: 24 luni

2 Imprimantă multifuncţională laser de
birou alb/negru
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2.1 30000000-9 Printer Laser multifuncțional Bucată 6.00 - Laser monochrome, min. 23 pag./min.,
600*600dpi, timpul pentru tiparirea primei
pagine max. 6 sec. - Copiere (xeroxarea)
min. 23 pag./min., 600*600dpi. -
Scanarea, color, rezoluția optică min.
600*600dpi, - Compatibil cu Windows
Vista, 7, 8, 8.1,10 - min 5.000 pag./lună -
256 gradații de culoarea sură - memorie
min. 256MB - panoul de afișare LCD cu
min. 5 rinduri - interfețe – USB, Wi-Fi
b/g/n (cu tehnologia Wi-Fi direct,
AirPrint), LAN RJ-45 - cu cartușe ușor
reîncărcabile (similar Canon 728) - Cablu
USB 2.0 HighSpeed, TypeA-TypeB, min.
1,8m cu inel de Ferit - Cartuș original sau
compatibil cu dispozitiv (de rezervă).
Specificăm, 1 cartuș original inclus în set,
și unul de rezervă. Total 2 cartușe
GARANŢIE TOTAL: 24 luni

3 Echipament de reţea
3.1 30000000-9 L2/L3 commutator Bucată 6.00 10/100/1000 Ethernet ports – 24 ports

RJ45, SFP+ ports - 2, L2 nonblocking
wirespeed performance, 4096 802.1q
VLAN, Port isolation, port security, L2/L3
access control lists, Broadcast storm
control, L3 static/dynamic routing (RIP,
OSPF), Web/Console/SSH management,
RAM – 512 MB, storage - 16 MB,
temperature: -40°C.. +60°C. GARANŢIE
TOTAL: min 3 ani Configurarea
echipamentului: 1.Switches - QoS,
VLAN, Routing, ACL, management,
Firewall, PoE. 2. WiFi - Virtual SSID,
VLAN, Security, HotSpot, Controller

3.2 30000000-9 L2/L3 PoE commutator Bucată 4.00 10/100/1000 Ethernet ports – 24 ports
Passive PoE RJ45, low voltage PoE,
802.3af/at (Type 1 “PoE” / Type 2
“PoE+”) with auto-sensing, SFP+ ports -
4, power supply built-in - 100-240 V AC
500 W, L2 nonblocking wirespeed
performance, 4096 802.1q VLAN, Port
isolation, port security, L2/L3 access
control lists, Broadcast storm control, L3
static/dynamic routing (RIP, OSPF),
Web/Console/SSH management, RAM –
512 MB, storage - 16 MB, temperature:
-20°C..+60°C. GARANŢIE TOTAL: min
3 ani Configurarea echipamentului:
1.Switches - QoS, VLAN, Routing, ACL,
management, Firewall, PoE. 2. WiFi -
Virtual SSID, VLAN, Security, HotSpot,
Controller

3.3 30000000-9 WiFi Acces Point Bucată 8.00 10/100/1000 Ethernet ports – 1 port RJ45,
RAM – 64 MB, storage - 16 MB, Wireless
2.4 GHz Chains – 2, standards –
802.11b/g/n, Wireless 5 GHz Chains – 3,
standards – 802.11a/n/ac, PoE in input
Voltage 11-57V, temperature: - 40°C..
+50°C, weatherproof, possible mounting
on a ceiling, wall or pole. GARANŢIE
TOTAL: min 3 ani Configurarea
echipamentului: 1.Switches - QoS,
VLAN, Routing, ACL, management,
Firewall, PoE. 2. WiFi - Virtual SSID,
VLAN, Security, HotSpot, Controller

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere DA
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3.2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din ţara de
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional

DA

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului NU
3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de

resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Nu se cere NU

3.5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
identificată prin referire la specificații sau standard
relevante

Nu se cere NU

3.6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform Formularului
(se va indica) sau Declarație privind lista principalelor
lucrări executate în ultimul an de activitate conform
Formularului (se va indica)

NU

3.7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
conform Formularului (se va indica) și Documente care
atestă faptul că operatorul economic se află în posesia
utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie,
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

NU

3.8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea
nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere DA

3.9 Oferta Original DA
3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului

(F3.3)
DA

3.11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului NU
3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru

îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contractului conform Formularul (se va
indica)

NU

3.13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

minim de 5 ani. DA

3.14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

Nu se cere NU

3.15 Specificaţii tehnice conform formularului (F4.1) în original DA
3.16 Specificaţia de preţ conform formularului (F4.2) în original DA
3.17 Certificat de atribuire a conturilor bancare în original DA
3.18 Rechizitele bancare ale Participantului în original DA

 
4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
 sau

 Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 

 Beneficiarul plăţii: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 

 Codul fiscal: 1006601000543 
 IBAN: MD83TRPCAA518410A00656AA 

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/01983 din 08.06.2018"
 sau

 Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare

de:
1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

30 zile de la înregistrarea contractului la AAP

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 20 zile după prezentarea facturii fiscale.
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 60 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 18/01983 
Pentru achiziţionarea de: Tehnică de calcul 
Autoritatea contractantă: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

 Adresa autorităţii contractante: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 
 A nu se deschide înainte de: 08.06.2018 11:00
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5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 
Tel: 022 220362 
Fax: 022 220362 
E-mail: achiziţii@dse.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 08.06.2018 11:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 
Tel: 022 220362 
Data, Ora: 08.06.2018 11:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

08.06.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea se va efectua pe loturi. Criteriile de evaluare a ofertelor vor fi cel mai mic
preţ şi corespunderea obligatorie a produsului oferit cu cerinţele expuse în specificaţie
(descrierea tehnică).

6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt
 

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract

 sau
 Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform

următoarelor date bancare: 
 Beneficiarul plăţii: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
 Codul fiscal: 1006601000543 

 IBAN: MD83TRPCAA518410A00656AA 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 18/01983 din 08.06.2018"

 sau
 Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă:

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

6 zile

 
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
Conducătorul grupului de lucru: 
 
VINICIUC ANATOLIE ________________________________


