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

nr. 17/01325 10.05.2017din

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Educației
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Tehnică de calcul și tehnică de birouObiectul 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.:  37  din  10.05.2017.
În scopul achiziţionării "Tehnică de calcul și tehnică de birou"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 Desktop
163.00Bucată1.1 Computer de birou CCaracteristici

Tip carcasa    All-in-One Desktop,
plastic
Porturi intrare/iesire    Porturi
intrare/iesire:
-    minim 1 x HDMI de intrare
(opțional)
-    minim 1 x HDMI de ieșire
(opțional)
-    minim 2 x USB 2.0/3.0 Porturi
-    1 x RJ-45 Ethernet
-    1 x Conexiune combinată pentru
căști/microfon
-    1 x Serial Port: COM1
(opțional)
-    1 x D-Sub Port (opțional)
-    1 x DVI Port (opțional)
Sloturi extensie:
-    1 x Cititor carduri de memorie
3-in-1 (formate suportate
SD/SDHC/SDXC)
Procesor    Procesor Intel® Core™
i5 din a 6-a generaţie (frecvența
minimă 3.0Ghz)
Memorie operativă    1 x 8GB
(suport pentru două canale cu
posibilitate de upgradat de către
client pînă la 8GB, 2 x 4GB)
DDR4
Rate de transfer de până la 1600
MT/s
Unitate de stocare    SSD minim
250 GB
Unitate optica    Inscriptor DVD
(citește și scrie DVD&CD)
Audio    Placa de sunet integrată
Minim 2 difuzoare stereo integrate
a câte 2W
Conectivitate    Rețea cu fir -
Gigabit Ethernet (combinaţie
10/100/1000Mbs)
Rețea fără fir - Wireless
(combinaţie 802.11a/b/g/n/ac) &

30213300-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

163.00Bucată1.1 Computer de birou Bluetooth® 4.0
Alimentare    Adaptor de alimentare
de c.a.
Eficienţă energetică certificat
ENERGY STAR®
Afișaj și grafică    Ecran iluminat cu
LED-uri (cu antireflexie iluminat)
Diagonala ecran minim 21.5"
Rezoluție minimă 1920x1080
Grafică încorporată
Software    Sistem de Operare
preinstalat Microsoft Windows 10
Pro, 64-bit (cu acordarea licenței
sau sticherului Microsoft Certificate
of Authenticity)
Periferice
Tastatura    USB, cu sau fără fir, de
mărime normală, cu bloc de taste
numerice
Maus    USB, cu sau fără fir, optic
sau laser (minim 1000dpi)
Perioada de garanţie    1 an garanție
pentru componente, manopera și
service la atelier

30213300-8

2 Video proiector
5.00Bucată2.1 Video proiector •    •    Luminozitate: 2600 lumeni

• Rezoluţie nativă: WXGA
1280x800
• Format: 16:10
• Contrast: 3000:1
• Conexiuni: 2xVGA, HDMI, USB
2.0 tip B, RJ45, S-Video,
Composite, Audio-In, Audio-Out,
RS232, USB 2.0 tip A
• Consum de energie: 275W
• Dimensiuni: 367x375x143 mm
• Masa netă: 5.4 kg
• Zgomot: 35 dB
• Software încorporat: Easy
Interactive Tools, EasyMP Monitor,
EasyMP Multi PC Projection,
EasyMP Network Projection
• Distanţe ultrascurte: Reduce
umbrele şi luciul neplăcut
• Interactiv: Poate fi folosit pe
orizontală sau pe verticală
• Imagine amplă: Până la 100"
• Simplu de utilizat: Două stilouri,
calibrare automată
•    Alte detalii: suportul de prindere
(de perete)
•    Garanție: minim 6 luni
Operatorul economic va acorda
serviciile de instalare

30100000-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 70 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția
Achiziții Publice. Livrarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar (în raza mun. Chișinău)
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Certificat IFS Certificat privind lipsa sau existenţa restanțelor faţă de
bugetul public naţional eliberat de către IFS

Da

2 Oferta Conform formularului F 3.1 Da
3 Garanția pentru ofertă Conform fromularului F 3.2 Da
4 Extras de la Camera înregistrării de Stat ce va conţine genul de activitate şi lista fondatorilor

operatorului economic
Da

5 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere

Conform formularului F 3.4 Da

6 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

3 ani Da

7 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

original Nu

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

Nu se cere Nu

9 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

10 Formularul informativ despre ofertant Conform formularului F 3.3 Da
11 Certificat de atribuire a contului bancar Copie, confirmată prin semnatura şi ştampial

participantului
Da

12 Specificații tehnice Conform formularului F 4.1 Da
13 Specificații de preț Conform formularului F 4.2 Da
14 Ultimul raport financiar Copie, confirmată prin ştampila şi semnătura

participantului
Da

15 Certificat sau contract cu  unitate service autorizata Original sau copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului

Da

16 Declaraţie privind situaţia personală a operatorului
economic

Conform formularului (F3.5) 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: Ministerul Educației
Adresa: Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Tel.: sergiu.buciumas@edu.md022  23 37 73 ,  Fax: 022  23 27 27 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ABAŞEV EUGENIU, şef Secţie patrimoniu, achiziţii publice, investiţii şi exploatare

Setul de documente poate fi primit la adresa: Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 birou 460.
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.

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: 12.06.2017 10:00
Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 birou 460pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

12.06.2017 10:00la:
Ministerul Educaţiei, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 birou 444pe adresa:

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
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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: BOAGHI CRISTINA


