ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea privind achiziționarea camerelor video pentru sistemul
de înregistrare video
în secțiile de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
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

Cod
CPV

Denumire
bunurilor
solicitate

Achiziționare
a camerelor
video pentru
sistemul de
înregistrare
video
în secțiile de
votare la
alegerile
parlamentare
din 24
februarie
2019
3233
1

Unitatea
de
măsură

Cantit
atea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

Bucăți

2300

Tip

Registrator video profesional

Plug and Play

Posibilitatea de a instala și a porni
înregistrarea, apoi de a opri și a dezinstala
rapid registratorul
Suportă efectuarea unui autodiagnostic și
informare a stării sale de funcționare
Interfață în limba română
Stocarea continuă timp de 24 ore cu calitatea
minimă 1080P și frecvența cadrelor 25 fps

Autodiagnostic
Meniu
Timpul minim și
minima calitate de
stocare a
înregistrărilor
video
Soft VMS

3200
-8

1

Posibilitatea de a transfera și a stoca
concomitent arhiva a minimum 26 de
dispozitive pe PC
Rezoluție
Frecvența cadrelor
Minim 1080P
Minim 60 fps
H.264
Regim
Video
înregistrare
Cîmp de
Minim 150° cu unghi
vizualizare
ultralarg
Obiectiv
ultralarg
Senzor
Suportă HDR
Regim de lucru
Utilizarea automată a
la lumină
frecvenței de cadre
redusă
necesare pentru setarea
suficientă a timpului

Corectarea
distorsiunilor
WDR

Regim de
divizare
Calculul
expoziției
Altele

Redare

Ecran

expoziției
Efectuarea automată a
corecțiilor necesare pe
Axele X/Y
Echilibrează imaginile
video care au o gamă
dinamică mare pentru a
obține imagini clare în
orice condiții, chiar și
atunci cînd lumina este în
partea opusă a camerei de
supraveghere
Configurarea lungimii
secvenței video
Centru, Mediu, Local

Balansul de Alb, ISO,
Claritate, Ev Comp,
Regimul Color
Regim al
Regim de stocare
ciclului
conform intervalului de
timp setat
Decodifică foto și video fișiere de pe SDcard și le redă pe LCD ecran sau prin HDTV
HDMI
Redarea Înregistrărilor
AV
AV ieșire prin interfața
USB
LCD încorporat Minim 320x240 (2 inch)
IPS LCD cu touch screen.
Cu reproducere naturală a
culorilor, luminozitate și
contrast mărit care să
asigure o calitate foarte
bună a imaginii

Configurare

Memorie

Audio
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Regim de bază
Video ieșire
LED
OSD
Filmare Rapidă

Video
HDMI HD și AV
Pornire și stingere
Pornire și stingere ecran
Se pornește rapid și
declanșează filmarea
Data și Ora
Se setează data și ora
Microfon
Configurarea nivelului de
sunet al microfonului
Difuzor
Configurarea volumului
difuzorului
Autostingere
Se poate indica timpul de
stingere automată
Resetare
Resetare la configurația
de bază
DDR3 (viteza de transfer minim 1066
MHz), SPI Flash
Minimum 48kHz
AGC Avansat (control automat al
amplificării sunetului)
Microfon incorporat

Stocare

Baterie

Interfață

Parametrii fără fir

Aplicare

Garanție de la producător
că unitatea de stocare
Micro SD cu Clasa 10
sau nivel UHS-1 este
destinată pentru utilizarea
în scop de supraveghere
video 24/7 cu rezistență
ridicată pentru
înregistrarea continuă
Volum
Dispozitivul să permită
capacitatea de stocare a
înregistrărilor video
minim de 256GB
Minim 1 baterie de înaltă performanță cu
litiu, care suportă înregistrare video în
rezoluție 1080P mai mult de 2 ore
Minim 1 Micro USB2.0 pentru reîncărcarea
bateriei și transmiterea video
Minimum 1 AV ieșire
Minimum 1
pentru HDTV prin HDMI
Micro HDMI
cablu
Minimum 1
Cartelă de memorie
spațiu pentru
MicroSD
BLE 4.0
Încorporat Bluetooth 4.0
Wi-Fi
802.11b/g/n, suportă
aplicație mobilă
App &
Regim de conectare cu
Telecomandă
aplicația de pe mobil sau
telecomandă care suportă
regimul de comandă al
unui dispozitiv concret
sau al tuturor
dispozitivelor
prin Bluetooth
SSID
Configurare
și KEY SSID și KEY
din aplicația
mobilă
Reset SSID și KEY la
configurația de bază
Standard

Sisteme
Operaționale
Dispozitiv

Condițiile de exploatare
Rezistența la apă

Înregistrare de pînă la înălțimea 1,6m
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Suportă iOS, Android,
Windows.
Suportă vizualizare în
timp real, redare,
înregistrare video,
configurarea și redactarea
fișierelor video
Temperatura de păstrare
：-20°C pînă la 60° C
Prezența carcasei
impermeabile oferă
rezistență la apă.
Prezența unui dispozitiv
ce permite înregistrarea
video de pînă la o
înălțime de 1,6 m

Utilizare

Prezența unui prelungitor
220V, minim de 10 m,
pentru amplasarea
registratorului video
conform necesității

Servicii conexe/suport

Verificarea si presetarea
echipamentului cu
dezactivarea implicită a
comunicațiilor Wi-Fi,
Bluetooth, remote control
și înregistrare audio.
Aplicarea pe echipament
a abțibildurilor cu
numărul de inventar și
numărul liniei de
informare.
Aplicarea pe echipament
în regiunea purtătorului
de memorie
(SD/microSD card, etc.) a
unui sigiliu.
Instruirea operatorilor
pentru montarea,
utilizarea echipamentului.
Instruirea
administratorilor
sistemului.
Suport dedicat în cadrul
centrului de apel al CEC
în ziua alegerilor.

Valoarea estimativă a achiziției, fără TVA: 10 000 000,00 lei

9.

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

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: pînă la 30 ianuarie 2019.
12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 2019.
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

1.

Descrierea criteriului/cerinței

DUAE

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Semnat și ștampilat de către
operatorul economic

Obligatoriu
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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

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

Obligatoriu

6.

Ultimul raport financiar

Copie, confirmată prin semnătura
și ștampila participantului

Obligatoriu

7.

Certificatul Sistemului de
Management al Calității ISO
9001:2013

Copie, confirmată prin semnătura
și ștampila participantului

Obligatoriu

8.

Certificatul Sistemului de
Management al Informației
ISO/IEC 27001:2013

Copie, confirmată prin semnătura
și ștampila participantului

Obligatoriu

9.

Certificat de ditribuitor oficial în
Republica Moldova pentru
echipamentul propus

Copie, confirmată prin semnătura
și ștampila participantului

Obligatoriu

10.

Certificat de instruire a personalului
eliberat de către producătorul
utilajului.

Copie, confirmată prin semnătura
și ștampila participantului

Obligatoriu

11.

Certificat sau contract cu unitate
service autorizată de producător

Original sau copie conformată
prin semnătură și ștampila
participantului

Obligatoriu

12.

Garanția pentru Ofertă

Conform Formularului F 3.2.

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al
17. procedurii negociate), după caz: nu se aplică
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18. 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
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
21. 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
22. 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.
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 de zile
25. Locul deschiderii ofertelor: sediul Comisiei Electorale Centrale
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. 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”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de
Stat.
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
29. 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
30. 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
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică
32. 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
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.11.2018
34. 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
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plățile electronice

Nu se acceptă

35. 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):
36. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: _____________________________L.Ș.
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Alina RUSSU

