
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/01983 18.05.2018din

Denumirea autorităţii contractante: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Tehnică de calculObiectul achiziției:
30000000-9Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  39  din  18.05.2018.
În scopul achiziţionării "Tehnică de calcul "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Staţie de lucru PC
12.00Bucată1.1 Calculatoar (sistem desktop) 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
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

12.00Bucată1.1 Calculatoar (sistem desktop) - Aspect imagine: 16:9
- Conexiune: VGA, DVI, HDMI
- Bloc de alimentare încorporat în
monitor
GARANŢIE TOTAL: 24 luni

30000000-9

2 Imprimantă multifuncţională laser de birou
alb/negru

6.00Bucată2.1 Printer Laser multifuncțional - 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

30000000-9

3 Echipament de reţea
6.00Bucată3.1 L2/L3 commutator 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

30000000-9

4.00Bucată3.2 L2/L3 PoE commutator 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

30000000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată3.2 L2/L3 PoE commutator 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

30000000-9

8.00Bucată3.3 WiFi Acces Point 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

30000000-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
30 zile de la înregistrarea contractului la AAP
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere Da
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 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau

Nu se cere Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

standard relevante
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

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

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

9 Oferta Original Da
10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (F3.3)
Da

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Nu

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

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

minim de 5 ani. Da

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

Nu se cere Nu

15 Specificaţii tehnice conform formularului (F4.1) în original Da
16 Specificaţia de preţ conform formularului (F4.2) în original Da
17 Certificat de atribuire a conturilor bancare în original Da
18 Rechizitele bancare ale Participantului în original Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Tel.: achiziţii@dse.md022 220362 ,  Fax: 022 220362 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CURNIC ANGELA, Specialist SA şi AP al DL

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 08.06.2018 11:00
mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

08.06.2018 11:00la:
mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
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în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: VINICIUC ANATOLIE


