ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 18/03632 din 14.08.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

CNPF
Licitaţie publică
Accesorii și echipamente IT
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
Nr.: 64 din 14.08.2018.
În scopul achiziţionării "Accesorii și echipamente IT"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

1.1

Echipamente și accesorii IT
30000000-9 Boxe SVEN 318 (identic sau similar).

1.2
1.3

30000000-9 UPS Battery, YUASA NPH5-12, 12V, 5 Ah.
30000000-9 LED Flashlight

Bucată
Bucată

1.4

Bucată

1.5

30000000-9 Multimetru digital universal CEM DT-51
(identic sau similar).
30000000-9 NF-8200-RJ45 & RJ11. Ethernet Cable-Tester
with LCD + Cable Treker & Fault locator.
(identic sau similar).

1.6

30000000-9 Prelungitor cu tambur (Derulator)

Bucată

1.7

30000000-9 Dual-Bay USB 3.0 (tipe A) Hard Drive
Docking Station with Offline Clone Function
for 2.5"/3.5" HDD SSD SATA (SATA I/II/III)
30000000-9 3 Ports USB 3.0 (tipe A) Hub and RJ45
10/100/1000 Gigabit Ethernet Hub Converter

Bucată

1.8

Set

Bucată

Bucată

1.9

30000000-9 Keyboard & Mouse combo

Set

1.10

Set

1.11

30000000-9 Thermal Kit cooling paste (10gr) + Cleanser
fluid 100ml
30000000-9 Silicon Power Armor A65, 2Tb

Bucată

1.12

30000000-9 3.5" SATA-64MB HDD

Bucată

1.13

30000000-9 SSD 2.5" SATA SSD min. 240GB, MLC

Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

5.00 Sistem 2.0, putere totală RMS 5 W.
Garanție min. 12 luni
20.00 Garanție min. 12 luni
1.00 min. 700 lumens, AA rechargeable
Li-Ion battery (included), min 3300
mAh, IP65 Water-Resistant,
Zoomable. Garanție min. 12 luni
1.00 Garanție min. 12 luni
1.00 Cable tracker pentru cabluri date pe
RJ11/RJ45, identifica cablurile cu
scurtcircuit, intrerupte sau cross
connection. Masurarea lungimei
cablurilor cu detector de cabluri
neconectate la tensiune. Garanție
min. 12 luni
1.00 min. 4 prize Schuko, Sectiune cablu
(mm) 3 x 1.5, Lungime cablu 50 m,
Amperaj 16 A, Clasa de protectie
IP 44. Garanție min. 12 luni
2.00 Support 2 x 10TB and UASP, with
12v Power Adapter, Black.
Garanție min. 12 luni
20.00 LAN Wired Network Adapter with
a Built-in 30 cm USB 3.0 Cable.
Garanție min. 12 luni
30.00 Bundle wireless full size Keyboard
(EN/RO/RU, quiet typing) and
quiet Laser/Optical Mouse,
batteries included. Garanție min. 12
luni
5.00
5.00 Black, Rubber, Interface (tipe A in)
USB 3.1 Gen1/ USB 3.0, USB 2.0
compatible, Garanție min. 36 luni
15.00 Seagate/HGST/WD
min. 1TB, 7200 RPM
Garanție min. 36 luni
50.00 Samsung 860 EVO/Kingston
UV500/Transcend 370
accesoriile de montare în PC (SSD
2.5" to 3.5" Metal Mounting
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1.13

30000000-9 SSD 2.5" SATA SSD min. 240GB, MLC

Unitatea de
măsura
Bucată

1.14

30000000-9 SSD 2.5" SATA SSD min. 480GB, MLC

Bucată

1.15

30000000-9 Aspirator WD 5 Premium Inox, de tip uscatumed cu funcție de suflare și putere motor de
minimum de 1100W (identic sau similar).

Bucată

1.16

30000000-9 Whiteboard, tabla magnet/marker, 60x90 cm,
4 x Markers (red, blue, green, black), 1 x Soft
Pile Board Eraser
30000000-9 Tablă din plută, 60x90 cm

Bucată

1.00

Bucată

3.00

Nr. d/o

1.17

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
50.00 Bracket Adapter Hard Drive
Holder, 18 Inch SATA III 6.0 Gbps
Cable),
Garanție min. 36 luni
28.00 Samsung 860 EVO/Kingston
UV500/Transcend 370,
accesoriile de montare în PC (SSD
2.5" to 3.5" Metal Mounting
Bracket Adapter Hard Drive
Holder, 18 Inch SATA III 6.0 Gbps
Cable),
Garanție min. 36 luni
1.00 Mâner 3 in 1 detașabil, cu protecție
electrostatica, confortabil la
transport;
Bara de protecție, păstrarea
accesoriilor pe aparat și
compartiment de depozitare piese
mici;
furtun de aspirare de min. 2.2 m și
Ø 35 mm;
furtun extra lung pentru spații
înguste (350 mm);
recipient rezistent la șocuri de 25
litri din oțel inoxidabil;
filtru detașabil de tip evantai
integrat, 1x sac filtru din pâslă;
1 x duza lungă pentru rosturi, 1 x
duză auto, 1 x perie cu peri moi, 1 x
perie cu peri tari, 1 x duza pentru
impurități mari
Garanție min. 24 luni

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
30 zile din data încheierii contractului
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1
2

3
4
5

6

Denumirea documentului/cerinței
Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Cerințe suplimentare față de document

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.4)
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
stabilit
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
Actul care atestă dreptul de a livra
Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
bunuri/lucrări/servicii
ofertantului
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de Nu se cere
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Prezentarea de dovezi privind conformitatea
Nu se cere
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante
Demonstrarea experienței operatorului economic în
Declarație privind experiența similară conform
domeniul de activitate aferent obiectului contractului Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
ce urmează a fi atribuit
principalelor lucrări executate în ultimul an de

Obligativitatea
Da
Da

Nu
Nu
Nu

Nu
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Nr. d/o
7

8

9
10
11
12

13
14

15
16
17
18

19
20

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

activitate conform Formularului (se va indica)
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
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la Declarație pe proprie răspundere conform
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Formularului (F 3.5)
Legea nr. 131 din 03.07.2015
Oferta
Original, conform formularului F 3.1
Informații generale despre ofertant
Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3)
Raportul financiar
Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
Declarație privind personalul de specialitate propus
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului pentru implementarea contractului conform Formularul
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care (se va indica)
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)
Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor Nu se cere
şi/sau serviciilor similare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
Nu se cere
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Garanția pentru ofertă
eliberata de banca sau transfer la contul CNPF
Specificații tehnice Formularul F4.1
- conform formularului F 4.1 - confirmata prin
aplicarea stampilei si semnăturii participantului;
Certificat de atribuire a contului bancar
copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, cu
indicarea IBAN-ului;
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
contribuţiilor
certificatului -conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal
al Republicii Moldova);
Specificații de preț Formularul F 4.2
- conform formularului F 4.2 - confirmata prin
aplicarea stampilei si semnăturii participantului;
Cerinte obligatorii
Cerinte obligatorii conform Anexei
Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Obligativitatea
Nu

Da

Da
Da
Da
Nu

Nu
Nu

Da
Da
Da
Da

Da
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: CNPF
Adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 77
Tel.:
022859407
, Fax:
022859586
, E-mail: alexandru.ghitu@cnpf.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: GHIŢU ALEXANDRU, Șef direcție administrativă
Setul de documente poate fi primit la adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 77, biroul 17.
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:
11.09.2018 10:00
pe adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 77
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:
11.09.2018 10:00
pe adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 77
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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
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:

CAPTARI VICTOR

