ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea stațiilor de lucru, periferice și imprimate
prin procedura de achiziție publică Licitație deschisă
1. Denumirea autorității contractante: Comisia Electorală Centrală
2. IDNO: 1006601004079
3. Adresa mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 119
4. Numărul de telefon/fax: 022-251-451
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@cec.md, www.cec.md
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 autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr.
d/o

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr
ărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

Valoarea
estimată fără
TVA
(se va indica
pentru fiecare lot
în parte)

LOTUL I

Specifiacții tehnice pentru bloc
de sistem:

Achiziționarea
computerelor staționare
compuse din (bloc de
sistem, monitoare, tastieră
și mouse) pentru asigurarea
cu tehnică de calcul a
Aparatului Comisiei
Electorale Centrale

bucată

40

Procesor: lithography max. 14 nm,
min.4 cores, 4 threads, min. 3.6 GHz,
min. 6mb cache, power max. 65 W.
Placa de bază: ATX, H310, min.
RAM: 2 x DDR4 2666/2400/2133
MHz DIMM sockets supporting up to
32 GB of system memory, min. 1 x
D-Sub,min. 1 x HDMI, min.1 GB
Lan, min 1 x m2 connector, min 4 x
SATA, min 4 x USB 3.1 Gen 1 ports,
min. 6 x USB 2.0, min.1 x PS/2 port,
min. 1 x parallel port, min. 1 x serial
port
Memorie RAM: DDR4-2400
8192MB PC4-19200
Unitate de strocare HDD: 3.5" HDD
500GB, 7200rpm, 32MB, 6.0 Gbit/s .
Unitate de strocare SDD: 250 GB,
MLC, AES 256-bit Encryption, MJX
Controller, Form Factor 2.5 inch,
Cache Memory 512 MB Low Power
DDR4 SDRAM, Device Sleep Mode
Support, S.M.A.R.T Supported, Up to
550 MB/s Sequential Read, Up to 520
MB/s Sequential Write, Up to 90,000
IOPS Random Write, Up to 10,000
1

483667,0

IOPS Random Read
Unitate optică: DVD-RW
DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x,
DL+8x, RAM12x, SATA,
Sursă alimentare: ATX-500W,
12cm fan, 24 pin, 2x IDE, 2x SATA.
Sursă de răcire: max. 18dBA, 9001600RPM,54CFM,Fan 120mm
Carcasă: Case ATX, 2xUSB2.0,HD
Audio.

Specificații tehnice pentru
monitoare:
Screen size: min. 60.5 cm (23.8"
inch), with ultra slim bezel design
Screen mode:Full HD,
Response Time: max 5 ms,
Panel Technology: IPS,
Viewing Angle (°): 178,
Backlight Technology: LED,
Aspect Ratio:16:9,
Maximum Resolution:1920 x 1080,
Colour Support:16.7 Million
Colours, Dynamic Contrast
Ratio:1000:1, Brightness:250 cd/m²,
Interfaces/Ports: HDMI, VGA
Audio: Speakers
Eye care: Flicker free, Low blue
light
Color: black

Specificații tehnice pentru
mouse:
Conectare: USB,
Senzor: Optical,
Numărul de butoane: 3 (left,
right,middle button with scroll),
Rezoluție: 1000-1200 DPI,
Cablu: 1.5 m
Culoare: negru, gri,
Dimensiuni: 61 x 110 x 35 mm (2.24
x 1.46 x 4.13 inches),
Greutate: 80-85 g,
Butoane silențioase.
Brand identic cu tastatura

Specificații tehnice pentru
tastieră:
Conectare: USB,
Tipul tastaturii: conectare cu fir,
Cablu: min 1.5m,
Culoare: negru, gri,
Dimensiuni: Keyboard: 439 x 142 x
25 mm (17.28 x 5.59 x 0.98 inches),
Greutate: 550 g,
Tastare silențioasă, protecție lichide.
Brand identic cu mouse

Lotul II

Achiziționarea
imprimantelor
multifuncționale

bucată

10

Print/Scan/Copy/Fax, ADF, Dual
Side Scan, Print Duplex, with Wired
& wireless Network support, Send
Mail and over Shared Folders, Direct
2
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scan-to-print without PC, Direct print
from USB A4,Standard Paper input
no less 300 sheets, supported optional
paper tray, min.200 g/m²,Thick
Media Support, PDF 1.7, Adobe®
Postscript 3, PCL5, PCL6, Print
speed min. 33 pages A4 per minute.
Monthly max duty cycle: min.35000
pages A4.
Funcţii de securitate: Limitare
funcţie de acces, Imprimare
confidenţială securizată pe bază de
cod PIN, Agendă de adrese LDAP,
IPsec, IEEE802.1x, SSL
(autentificare pe server), Mod
administrare panou
Cartuș original inclus, aprox:
10.000 pagini
Valoarea estimativă totală, fără TVA

9.

541 667,0

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): Pentru toate Loturile

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare solicitate: pînă la 23 decembrie 2018.
12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 2018.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
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

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1. DUAE

Semnat și ștampilat de către
operatorul economic

Obligatoriu

2. Oferta

Formularul F3.1, Semnat și
ștampilat de către operatorul
economic

Obligatoriu

3. Date despre participant

Original sau copie confirmate prin
semnătura și ștampila
Participantului.

Obligatoriu

4. Certificat de înregistrare a
întreprinderii

Copie confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
participantului

Obligatoriu

3

5. Certificat de efectuare sistematică a
plății impozitelor, contribuțiilor

Copie, eliberat de serviciul fiscal
(valabilitatea conform cerințelor
Serviciului Fiscal al Republicii
Moldova), confirmată prin
aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului

6. Garanția pentru Ofertă

Conform Formularului F 3.2

Obligatoriu

Obligatoriu

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
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] nu se completează

-

pe: [data] nu se completează

Conform termenelor indicate în SIA RSAP.
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
24. Locul deschiderii ofertelor: sediul Comisiei Electorale Centrale
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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 de
Stat.
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
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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 anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.11.2018
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
Se acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Nu se acceptă
plățile electronice
Nu se acceptă
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):
35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: _____________________________L.Ș.
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Alina RUSSU

