
ANUNȚ DE PARTICIPARE  
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ  

nr._______din______________ 

 
Denumirea autorităţii contractante: IP Centrul de Excelență în Construcții 

Tip procedură achiziție: Licitaţie publică   
     

Obiectul achiziției:  Tehnica de calcul și tehnică de birou 
    

Cod CPV:  30000000-9   

Data publicării anunțului de intenție:  Nu e specificată 
 
Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice  
_________________________________  
În scopul achiziţionării Tehnicii de Calcul  
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018  
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul de Stat 
 
 
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 

privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri: 
 

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:  

Nr. 

 

Denumire Bunuri 
Unitatea 

 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

 
 

   
 

Cod CPV de Cantitatea 
 

 

d/o solicitate referinţă 
 

 

 

măsură 
  

 

      
 

1  Computer de birou     
 

1.1 30213300-8 Stații de lucru monoblock Bucată 60 Tip: Stații de lucru monoblock,  All-in-One 21,5".  
 

  21.5-inch   Caracteritici:  
 

     Procesor minim: Nr of Cores – 4; Nr. of threads – 4;  Base  
 

     Frequency-2,4 GHz;  Max Turbo Frequency -3.0 GHz;  
 

     Cache – 6mb; TDP max – 35W. Memorie: 1 x 8GB  
 

     DDR4-2133 (2x SO-DIMM sockets). Unitate de stocare  
 

     SSD minim 250 GB. Unitate optica DVD-RW. Audio:  
 

     HD Audio, difuzoare stereo integrate 2x 3W. Display:  
 

     21.5" (546mm) FHD (1920x1080) color, WVA sau IPS,  
 

     LED backlight, anti-glare, frameless 16:9 aspect ratio, 250  
 

     nits, borderless. Graphics:dedicated GDDR5, Memory  
 

     Size - 2 GB DirectX® 12 Technology.  
 

     Porturi intrare/iesire: 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x  
 

     HDMI-in, 1 x HDMI-out, 3-in-1 card reader (SD, SDHC,  
 

     SDXC), RJ45 Gigabit Ethernet,  Combo  
 

     audio/microphone jack; Webcam: 720p HD; Microphone:  
 

     dual array microphone;  
 

     Securitate: Power-on password, administrator password,  
 

     security slot;  
 

     Eficienţă energetică certificat ENERGY STAR 6.1;  
 

     Software: Sistem de Operare preinstalat Microsoft  
 

     Windows 10, 64-bit (cu acordarea licenței sau sticherului  
 

     Microsoft Certificate of Authenticity).  
 

     Garanție, min: 24 luni.  
 

     Keyboard: Wired, USB Keyboard.  
 

     Mouse: Wired, USB Laser Mouse, required to work on  
 

     most surfaces including carpet/wood/glass.  
 

     Notă:  
 

     – Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie de  
 

     stil și culori similare (Case, Monitor, Monitor stand,  
 

     Mouse, Keyboard).  
 

     – Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie  
 

     nou, calitativ, produse de serie brand (BRAND NAME),  
 

     cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți  
 

     internațional în domeniul TI.  
 

1.2 30213300-8 Stații de lucru monoblock Bucată 2 Tip: Stații de lucru monoblock,  All-in-One 23,8".  
 

  23.8-inch   Caracteritici:  
 

     Procesor minim: Nr of Cores – 4; Nr. of threads – 8;  Base  
 

     Frequency-2,9 GHz;  Max Turbo Frequency -3.7 GHz;  
 

     Cache – 8mb; TDP max – 35W. Memorie: 1 x 8GB  
 

     DDR4-2133 (2x SO-DIMM sockets). Unitate de stocare  
 

     SSD minim 250 GB. Unitate optica DVD-RW. Audio:  
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     HD Audio, difuzoare stereo integrate 2x 3W. Display: 

     23.8" (546mm) FHD (1920x1080) color, WVA sau IPS, 

     LED backlight, anti-glare, frameless 16:9 aspect ratio, 250 

     nits, borderless. Graphics:dedicated GDDR5, Memory 

     Size - 2 GB DirectX® 12 Technology. 

     Porturi intrare/iesire: 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x 

     HDMI-in, 1 x HDMI-out, 3-in-1 card reader (SD, SDHC, 

     SDXC), RJ45 Gigabit Ethernet,  Combo 

     audio/microphone jack; Webcam: 720p HD; Microphone: 

     dual array microphone; 

     Securitate: Power-on password, administrator password, 

     security slot; 

     Eficienţă energetică certificat ENERGY STAR 6.1; 

     Software: Sistem de Operare preinstalat Microsoft 

     Windows 10, 64-bit (cu acordarea licenței sau sticherului 

     Microsoft Certificate of Authenticity). 

     Garanție, min: 24 luni. 

     Keyboard: Wired, USB Keyboard. 

     Mouse: Wired, USB Laser Mouse, required to work on 

     most surfaces including carpet/wood/glass. 

     Notă: 

     – Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie de 

     stil și culori similare (Case, Monitor, Monitor stand, 

     Mouse, Keyboard). 

     – Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie 

     nou, calitativ, produse de serie brand (BRAND NAME), 

     cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți 

     internațional în domeniul TI. 

2  Fotocopiatoare    

2.1 30121100-4 Imprimantă Bucată 4 Caracteristici: 

  multifuncțională   Mono Printer/Copier/Color Scanner/Fax,ADF(35-sheet), 

     A4, 256Mb, USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE- 

     TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct 

     Connection.Viteză de copiere O faţă: până la 23 ppm (A4) 

     Timp de generare a primei copii (FCOT) Aprox. 9,0 

     secunde sau mai puţin; Print: 23 ppm A4, rezoluție : 

     1200x1200dpi. Copy: 23 ppm, 600x600 dpi; Scan: Color 

     15 ipm (300x300dpi), rezoluție: până la 9600 x 9600 dpi- 

     24 bit, FAX:  33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină), 

     rezoluție fax: 200x100 dpi, 200x200 dpi, 200x400 dpi, 

     copie de sigurantă în memoria flash; 250sheet tray; 

     Max.15k pages per month, Cartridge (2400 pages at 6%). 

     Inclusiv: cablu USB; KIT TEL 6 (receptor de telefon),  2 

     x Cartridge (2400 pages at 6%). 

     Notă: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să 

     fie nou, calitativ, produse de serie brand (BRAND 

     NAME), cu proveniență de la producătorii renumiți, bine 

     cunoscuți internațional în domeniul TI 

2.2 30121100-4 Copiator multifuncțional Bucată 2 Caracteristici: 

     Mono Copier/Network Printer Color Scanner, DADF, 

     Duplex, Print Resolution:600 x 600dpi,Copy Print Speed 

     A3/15ppm, A4/30ppm, Magnification - 25–400%, First 

     Copy Time -5.4 sec; Scan Resolution: BW 100 x 100dpi, 

     150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 

     400dpi,300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi;   Color 

     100 x 100dpi,150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi; 

     Scan destination: E-Mail / Internet FAX (SMTP), PC / 

     Server (SMB,FTP), USB memory keys; Scan file format: 

     TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF, Searchable 

     PDF; 

     Interface: Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB Host 

     I/F 2.0x 1port, USB Device 1.0 x 1port; 

     Memory: 512Mb; 

     Cassette Unit capacity:2x550-sheet, Drum Unit 

     capacity140000 pages; 

     Operation panel: easy to touch screen display. 
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     Inclusiv: cablu USB, 2x Toner  de 14600 pages A4 at 6%. 

     Notă: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să 

     fie nou, calitativ, produse de serie brand (BRAND 

     NAME), cu proveniență de la producătorii renumiți, bine 

     cunoscuți internațional în domeniul TI 

      

2.3 30232150-0 Plotter A0 Bucată 1 Caracteristici: 
     36"/A0/914.4mm, CAD/GIS, 2400x1200dpi_4pl, 256MB, 

     acuratețe ±0.1 % 

     Interfețe USB 2.0 High-Speed; Ethernet 10 / 100 / 1000 

     Base-T/TX 

     Greutate pînă la 65 kg. Inclusiv: 2 seturi de cerneala. 

     Notă: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie 

     nou, calitativ, produse de serie brand (BRAND NAME), 

     cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți 

     internațional în domeniul TI. 

2.4 30232100-5 Imprimantă 3D Bucată 1 Caracteristici: 
     Print Technology: Fused Filament Fabrication (FFF); 

     Print Material: PLA/ ABS; 

     Build Volume:   7.8 x 7.8 x 7.8"; 

     Extruder Nozzle Diameter:100-400 microns; 

     Filament Diameter:1.75 mm; 

     Max Print Speed: 120 mm/s; 

     Filament Compatibility:   ABS, PLA; 

     Build Area: Enclosed; 

     
Operating Temperature: 15 ~ 32 ℃ (59 ~ 89.6 ℉); 

     Display Panel Type: 2.6"  FSTN LCM; 

     Connectivity: USB 2.0 / Wifi; 

     Inclusiv : 10 casete cu cip, de filament. 

     Notă: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie 

     nou, calitativ, produse de serie brand (BRAND NAME), 

     cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți 

     internațional în domeniul TI. 

3  Ecrane de afişare    

3.1 30231300-0 Televizor Bucată 35 Caracteristici: 
     LED 65" Smart; Size (cm & inch) 65" 16/9 ~ 165 CM; 

     Panel Type;  65"UHD LED BMS SNB; Resolution UHD; 

     PPI value 1500; 4 HDMI, 3 USB;  Sound:  DOLBY 

     DIGITAL +; Audio Type DTS ; SURROUND+DTS HD; 

     Sound Output Power 2X12W RMS; Speaker Type 

     SPEAKER BOX; Woofer; INTERNAL SUBWOOFER, 

     ARC (Audio Return Channel); Sound Out Connection 

     mOPTIC OUT; Smart Remote; Application; Smart Guide 

     Application; Nero Smart Home; Opera Web Browser; 

     Premium Applications; Processor Type:Dual Core; 

     Integrated WiFi. 

     Accesorii: cablu HDMi 15m, fixator de perete. 

     Notă: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie 

     nou, calitativ, produse de serie brand (BRAND NAME), 

     cu proveniență de la producătorii renumiți, bine cunoscuți 

     internațional în domeniu. 

 

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale: 
 
60 zile din data intrării în vigoare a contractului conform proceduri stabilite 

DDP - Franco destinație vămuit, Livrarea se va efectua la adresa Gh. Asachi 71 

 

3. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:  

Nr. 
Denumirea 

Cerinţe suplimentare Obl. 

 

 

documentului/cerinţelor 
 

   
 

3.1 Oferta Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei, inclusiv formularul ofertei DA 
 

  (F3.1)  
 

3.2 Specificația de preț Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei. Formularul 4.2 DA 
 

3.3 Specificația tehnică Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei. Formularul 4.1 DA 
 

3.4 Date despre ofertant Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei. Formularul 3.3 DA 
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3.5 Declarația privind situația Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei. Formularul 3.5  DA 
 personală a operatorului     

 economic     
     

3.6 Extrasul din Registrul de Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei.  DA 
 Stat al Întreprinderilor din Ce va conține genul de activitate și lista fondatorilor agentului economic   

 Moldova     
     

3.7 Garanția pentru ofertă 1% Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei. Formularul 3.2  DA 

3.8 Declarația privind conduita Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei. Formularul 3.4  DA 
 etică și neimplicarea în     

 practici frauduloase și de     

 corupere     
     

3.9 Certificat  IFS Original, valabil, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de  DA 

  reședință a operatorului economic străin   

3.10 Minim ani de experiență Ofertantul trebuie să posede o experienţă specifică în livrarea Bunurilor similare de cel  DA 
 specifică în livrarea puţin 3 ani, reputaţie bună, să dispună de competenţe profesionale şi alte resurse,   

 bunurilor şi/sau serviciilor inclusiv servicii post-vânzare, precum şi competenţe manageriale, experienţă specifică,   

 similare personal calificat necesar pentru realizarea contractului şi alte capacităţi necesare   

  pentru a executa contractul de achiziţie publică la calitatea solicitată, pe toată perioada   

  de valabilitate.    

  Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerinţe operatorul economic completează   

  formularul (F3.3)    

3.11 Raportul financiar Ultimul raport financiar, copie – confirmată prinsemnătura şi ștampila candidatului  DA 

      
3.12 Certificat de atribuire a Original sau copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei  DA 

 contului bancar     

3.13 Certificat sau contract cu Original sau copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei  DA 
 unitate service autorizat În perioada de garanţie participantul care a obţinut dreptul de a încheia contractul (în   

  continuare Vînzătorul) se obligă să asigure constatarea (diagnosticarea) unei defecţiuni   

  în maxim 8 ore lucrătoare şi remedierea defecţiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la   

  data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile   

  lucrătoare).    

  Constatarea şi remedierea defecţiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul   

  unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vînzătorului de   

  către acesta. În cazul în care reparaţia echipamentelor va dura mai mult de 7 zile   

  lucrătoare,  Vînzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației   

  echipamentului defectat.   

  Participantul va indica în oferta sa adresa unităţii care prestează servicii autorizate   

  pentru echipamentul propus, cu indicarea condiţiilor de menţinere şi suport pentru   

  perioada de garanţie cu specificarea:   

  •   Procedurilor de menţinere şi suport;   

  •   Timpului de reacție din momentul adresării pentru suport şi timpului mediu   

  de reparaţie pentru fiecare tip de tehnică de calcul şi echipament aflat la   

  mentenanță;   

3.14 Autorizație de la producător Acte ce confirmă statutul de agent economic autorizat de la producătorii Brand Name  DA 

  stabiliți în oferta prezentată   

 

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: IP Centrul de Excelență în Construcții  
Adresa: MD-2028, Chișinău, str. Gh. Asachi 71  
Tel.: 022 723931, Fax: 022 731005,  E-mail: colegiul2028@yahoo.com, valeriu.pelivan@gmail.com  
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Negru Mihail - 076711162 

 
Setul de documente poate fi primit la adresa: Gh. Asachi 71 bir.104  
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea 

clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). 
 
NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele 

în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice. 



pag. 5  
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: 

Licitație Publică minim 20 zile calendaristice, 10.08.2018 ora 10
00

 
pe adresa: IP Centrul de Excelență în Construcții, MD-2028 Str. Gh. Asachi 71 

 

Ofertele întîrziate 

 
 
vor fi respinse. 
 

 
Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile 
 
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică  sau prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru al  autorității 

contractante şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la: 10.08.2018 ora 10
00

 
pe adresa: IP Centrul de Excelență în Construcții, MD-2028 Str. Gh. Asachi 71 

 

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

Garanție  
bancară  
Garanție prin  
transfer în  
valoare de 1% 

 
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu Valoarea Estimată cu TVA = 1.800.000,00lei 
 
 
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: Valeriu PELIVAN  


