ANUNȚ DE PARTICIPARE
Privind achiziționarea tehnicii de calcul

Digitally signed by Vrabie Igor
Date: 2021.03.03 10:30:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

prin procedura de achiziție : Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
2. IDNO:

1007601010323

3. Adresa: mun. Chişinău,bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, bi.105
4. Numărul de telefon/fax: 022-22-31-07
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ap.dgraurf@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 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): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunurilor:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumire bunuri
solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Lotul 1 Monitoare

30200000-1
1.

Monitoare

Buc

299 990 ,00
Diagonala:27 inch
Frecvența cadrelor: 144 Hz
Tipul Matricei: IPS
Rezoluția:1920x1080, suport 4K
Timp de răspuns: 1ms
Porturi:HDMI, DisplayPort(DP)
Luminozitate: 400 cd/m2,
Contrast: 100m/1
Ajustarea înălțimii:de la 0 cm pînă la 13
cm
Standard VESA: Da
Culoare:neagră/ arginitie
Garanție Min. 3 ani , confirmat pe site-ul
producătorului.
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Lotul 2 Stațiuni de lucru

Stațiuni de lucru

Buc

Valoarea
estimativă,
fără TVA
(lei)

Tipul Stațiunii: Minitower
Procesor: 6 nuclee/ 12 thredas, 3.6 Ghz
Memory: 16GB DDR4 cu frecvența
2933, 4xDIMM slot. suport pînă la 32
GB RAM
Cartelă Grafică: 2GB DDR5, 128 bit și
mărimea benzii(DP,HDMI,DVI)
Memorie internă: 1x128 GB PCIe
NVMe M2 TLS SSD, 1x 1TB 7200 rpm
3.5” SATA
Extensii:2xPCIe x16(pentru cartela
grafică), 1x M2 2280(PCIe x4), 1xPCIe
Porturi Panela din față:
2x USB 3.2/3.0 Type-A,
Panela din urmă:
4x USB 3,2 Type-A, RJ45
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30200000-1
1.

1

599 990,00

Bloc de alimentare: Bloc de alimentare
600W(cu certificație 80+ Bronze)
Tastieră:USB(ENG/RUS); brand
echivalent Logitech
Mouse:(USB optical); brand echivalent
Logitech
Căști: Dual Stereo speackers, conecțiune
prin cablu USB ,Microfon cu tehnologie
Noise Canceling
Garanție Min. 3 ani, confirmat pe site-ul
producătorului.
Obligatoriu – anul fabricării tuturor
pieselor componente - anul 2020-2021
Lotul 3 Scaner, Centre multifuncționale, Imprimante

30200000-1

Scaner Plotter
(format mare)

30200000-1

Centre
Multifuncționale

1

Buc

1.

2.

Buc.

3

2

Tip Printer: Color 36 inch/914 mm
Rezoluție printer: 2400 x1200 dpi
Precizia linei: ± 0.1% sau mai puțin
Memorie: 2GB
Interfață: USB A Port, USB Memory
Direct Print
IEEE 802.3ab(Full Duplex), Fără fir
LAN IEE802.11n/g/b
Rezoluție Optică: 1200 dpi
Lățimea scanării: 36 inch(914mm)
Mărimea maximală de scanare:
8m(JPEG/PDF),15.2m(TIFF)
Grosimea maximă a documentului: 2.0
mm
Viteza de scanare 8-bit(200 dpi): 10
inch/sec
Viteza de scanare pe PC 24 bit(color): 3
inch/sec
Viteza de Copiere 24 bit(color): 5
inches/sec
Intefață: USB 3.0 (compabilitate cu
USB2.0)
Sistemă de operare pentru soft: Windows
8/10(64bit)
Pc integrat (Celeron G3900, 4GB DDR4,
HDD 500GB,USB 3.0/2/0, 15.6 inch
multi-touch display,Windows 10
PRO/Enterprise )
Garanție Min. 3 ani, confirmat pe site-ul
producătorului.
MFD Tip: Alb și Negru – 3 în unu
Printer, Scanner,Copiator
Tehnologia de printare: Laser
Ciclul lunar de funcționare: 80 000 foi
Viteza de printare/copiere: 30
ppm/cpm(A4)
Rezoluția de printare/copiere:
1200x1200 dpi/600x600 dpi fără
algoritmi software
Print languages: Adobe PostScript 3,
PCL 6
Funcții de printare: Automatizată pe 2
părți
Funcții de copiere:Copiere ID pe 2
părți, micșorare/mărire. 3 Moduri de
copier presetat (Text,Text/Foto,Foto),
control intensitate
Tip Scanare: ADF, Flatbed
Rezoluție de Scanare: 600 dpi rezoluție
optică
Viteza de scanare(ADF,A4, 300x300

250 000 ,00

Imprimante

Buc.

dpi): 30 ppm simplex mod
Funcții de Scanare: Scanare spre
Email/Rețea, suport cărții de adrese
locale, suport scanării Duplex
Format de fișiere scanat:PDF, JPG
Memory: RAM 2GB
Compabilitate cu Sisteme de Operare:
Microsoft Windows 7,8.1,10 64 bit
Media sizes & Weight: suport
A3,A4,A5 și greutatea de la 60 g/m2
pînă la 160 g/m2
Manipularea hîrtiei intrare/ieșire
intrare:ADF, 4 Tavale cu suport
A3,A4,A5,A6 format cîte 500 de foi
ieșire: 250 de foi
Interfața:Hi-speed USB, interfață de
rețea RJ45
Securitate:Parolă
administrator,Autentificare Utilizator,
Sistem de management a acesului
Panelă de Control:Panou tactil color 7
inch
Min. 3 ani, confirmat pe site-ul
producătorului
MFD Tip: Printer, Scanner,Copiator
Tehnologia de printare: Laser
Ciclul lunar de funcționare: 50 000 foi
Viteza de printare/copiere: 38
ppm/cpm(one-sided) 30 ppm/cpm(twosided)
Rezoluția de printare/copiere: 600x600
dpi fără algoritmi software
Print languages: UFRII, PCL 5e, PCL 6
Funcții de printare: Automatizată pe 2
părți, Previzualizare imprimare,
Printare de pe USB,Lucru salvat
,Filigran securizat
Funcții de copiere:Copiere ID pe 2
părți,
Schimbare automată a tavanelor, Auto
detectarea Dimensiunii, Auto
mărire/micșorare
Tip Scanare: DADF sau RADF, Flatbed
Rezoluție de Scanare: 600 dpi rezoluție
optică
Viteza de scanare(DADF,A4, 300x300
dpi): 35 ppm (simplex mod), 65 ppm
(duplex mod)
Funcții de Scanare:Detectare automată
color/b&w, suprimarea foi goale,
Scanare pe USB/Email/Rețea, suport
carte de adresă locală
Format de fișiere scanat:PDF,Compact
PDF, Searchable PDF cu
OCR,JPEG,TIFF
Memory: RAM 1GB
Compabilitate cu Sisteme de Operare:
Microsoft Windows 7,8.1,10 64 bit
Media sizes & Weight: suport
A4,A5,A6 și greutatea de la 60 g/m2
pînă la 220 g/m2
Manipularea hîrtiei intrare/ieșire
intrare:DADF 50 de foi capacitate cu
suportul formatului A4,A5,A6,
capacitatea tavalei principale 550 de foi
ieșire: 100 foi
Imprimare mobilă:Apple AirPrint,
Wireless Direct printing ,Mobile
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30200000-1
3

3

App(IOS/Android)
Interfața:interfață de rețea RJ45, Hispeed USB, Modul WI-FI
Panelă de Control:Panou tactil color 5
inch
Min. 3 ani, confirmat pe site-ul
producătorului

Suma totala estimativa 1 149 980,00
Notă: Echipamentele să fie noi (nu refurbished)
Condiții Speciale:
Participanții la achiziție trebuie să posede și să prezinte Licența de deservire a tehnicii de calcul, sau
un contract cu o companie acreditată pentru prestarea acestor servicii. În cazul defecțiunii tehnicii
de calcul ofertantul este obligat să efectueze deservirea tehnicii din contul propriu.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Vînzătorul va livra Bunurile în termen de 30
calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezorerie.
12. Termenul de valabilitate a contractului : până la data de 31.12.2021
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
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 și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale)
cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinței

1.

Formularul DUAE

2.

Formularul Ofertei F3.1
Garanția pentru susținerea
ofertei 1%

3.

4.

Specificații tehnice
Specificații de preț

5.

6.

Dovada înregistrării
persoanei juridice

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Completat și semnat electronic de către ofertant
Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard anexată,
completat și semnat electronic de către ofertant
în sumă de 1 % din suma totală estimată a achiziției fără
TVA conform Formularului F3.2 din secțiunea a 3-a –
formulare pentru depunerea ofertei - scrisoare de garanție
bancară (emisă de o bancă comercială) semnat electronic de
către ofertant și se prezintă la solicitarea beneficiarului în
original la sediu autorității contractante
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului – conform Formularului F4.1
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului – conform Formularului F4.2
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmat prin
aplicarea
semnăturii electronice a Participantului
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Nivelul
minim/
Obligati
vitatea

Da
Da

Da

Da
Da

Da

7.

8.

9.

10.

Certificat de atribuire a
contului bancar
Certificat de efectuare
sistematică a plații
impozitelor, taxelor și
contribuțiilor de asigurări
sociale;
Ultimul raport financiar,
înregistrat la biroul național
de statistică (2019, după caz
2020)

Lichiditatea generală

11.

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

12.

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

13.

14.

15.

Declarație privind garanția
bunurilor pentru o perioadă
de minim 3 ani
Certificat ce confirmă
posesia unui service-centru
(propriu sau contractat),
autorizat pentru prestarea
serviciilor acoperite de
garanție pentru bunurile
ofertate
Numărul de înregistrare din
Lista producătorilor de EEE
Autorizația de la producător

16. (MAF) pentru lotul 3

17.

Autorizarea de la
producătorul echipamentului
sau reprezentantul oficial al
acestuia pentru vânzarea
produselor solicitate de
Agenția Servicii Publice
(Document ce confirmă
dreptul operatorului

confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice a Participantului
eliberat de Inspectoratul Fiscal conform cerințelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) și valabil la
data petrecerii licitației (data deschiderii ofertelor în
platforma achiziții.md) – confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a Participantului
confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice a Participantului.
original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ștampilei
ofertantului
Lichiditate generală potrivit raportului financiar prezentat
(anul 2019, după caz 2020), (active circulante/datorii
curente × 100): Autoritatea contractantă stabileşte drept
cerinţa minimă ca valoarea indicatorului respectiv să fie
peste 100 procente;
Ofertantul trebuie să posede o experiență specifică în
livrarea bunurilor similare de cel puțin 1 an în domeniu.
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerințe operatorul
economic trebuie să prezinte următoarele documente
suport:
copie (extras ale respectivului/ respectivelor
contract/contracte, acte de predare-primire bunuri, astfel
încît autoritatea contractantă să poată identifica natura
serviciilor prestate, valoarea acestor și prețul - confirmate
prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
copia originalului confirmată prin semnătura și ștampila
ofertantului (în caz că este în altă limbă, se prezintă și
traducerea confirmată de un birou de traducere autorizat)

confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului
Ofertantul va indica în oferta sa adresa Centrului de
deservire tehnică local autorizat pentru deservirea
echipamentului ofertat, cu specialiști calificați, cu indicarea
condițiilor de menținere și suport pentru perioada de
garanție - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului
Număr eliberat de Agenția Națională de Mediu (potrivit
pct.45 al Regulamentului privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice aprobat prin HG nr.212.2018 din
07.03.2018) confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
a Participantului
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
Participantului
Copia documentului trebuie semnată electronic de către
operatorul economic. Documentul trebuie să fie prezentat în
limba română sau tradus în limba română cu autentificare
notarială
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Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

18.

19.

20.

economic, participant la
procedura de achiziție, de a
comercializa produsele
solicitate pe teritoriul
Republicii Moldova)
Declarație privind
confirmarea identității
beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru
participarea la activităţi ale
unei organizaţii sau grupări
criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani
Garanția de bună execuție
(la încheierea contractului
atribuit) în mărime de 5%
din suma totală a
contractului
Alte cerințe

Se prezintă de către ofertantul desemnat câștigător la
semnarea contractului în original - confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului

Forma garanției de bună execuție:
Original, conform Formularului F3.2, din secțiunea a 3-a –
formulare pentru depunerea ofertei – scrisoare de garanție
bancară (emisă de o bancă comercială), confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice a Participantului
la solicitarea beneficiarului privind prezentarea anumitor
documente justificative, operatorul economic este obligat să
le prezinte în termen de 3 zile, conform prevederilor DUAE
și cadrului normativ în vigoare.

Da

Da

Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pentru
fiecare lot în parte cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor: nu se aplică
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse în mod electronic, folosind fluxurile interactive
de lucru puse la dispoziție de platformele electronice.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: Ofertele se depun în mod electronic, folosind fluxurile interactive de
lucru puse la dispoziție de platformele electronice.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
română
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27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu
se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ: 03.03.2021
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.03.2021
33. În cadrul procedurii de achiziție 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
Nu
plățile electronice
Da
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene): Nu
35. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:

Igor Vrabie
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