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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea de computere portabile (laptopuri) pentru asigurarea cu echipament 

de calcul a contabililor și operatorilor din cadrul CECE 

prin procedura de achiziție Licitație deschisă 
 

1. Denumirea autorității contractante: Comisia Electorală Centrală 

2. IDNO: 1006601004079 

3. Adresa: Str. Vasile Alexandri 119, mun. Chișinău 

4. Numărul de telefon/fax: 022-251-451, 022-578-994 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@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: autoritate centrală de 

achiziție. 

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 

bunuri/servicii/lucrări solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitate

a 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

1 
3021310

0-6 

Achiziționarea computerrelor 

portabile (laptopuri) pentru 

asigurarea cu echipament de 

calcul a contabililor și 

operatorilor din cadrul 

CECE. 

bucată 240 

1. Notebook: 15.6" HD (1366x768) 

Non-glare, CPU: min. Quad-core , min. 

1.1GHz - 2.5GHz, 2Mb cache, 

Litography  min 14 nm, RAM min. 

4Gb PC3-12800, HDD min. 500Gb 

5400rpm, min. 1 x HDMI, No ODD, 

802.11n, Bluetooth, 1x USB 3.0, 2x 

USB 2.0, Card Reader, Webcam, 3-cell 

min. 33 WHrs Li-Ion Battery, greutatea 

maximă de 2.0 kg cu baterie.   

2.  Servicii de instalare și configurare a 

softului aflat în posesia CEC, pentru 

garantarea bunei funcționări a 

echipamentului pentru întreaga 

perioadă de exploatare. (Microsoft 

Windows, VPN). 

3. Computatoarele și serviciile de 

instalarea reprezintă părți integrante a 

lotului și obiect al contractului. 
 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): Pentru un singur lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se vor prezenta oferte alternative 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea bunurilor vor fi în termen de 15 zile 

calendaristice din momentul semnării și înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.  

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): - 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): - 
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15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Operatorul 

economic va efectua și servicii de instalare și configurare a softului aflat în posesia CEC, pentru 

garantarea bunei funcționări a echipamentului pentru întreaga perioadă de exploatare. (Microsoft 

Windows, VPN). 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut. 

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: 28 noiembrie, ora: 11:00 

- pe: 28 noiembrie, ora: 11:00 

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 de zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

22. 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”. 

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de 

Stat 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: nu se referă. 

25. 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 

26. 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. 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ: Nr. BAP 9 din 30.01.2018. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 13 noiembrie 2018. 

29. 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 

participare 
SIA RSAP 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronică NU 

plățile electronice NU 

30. 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): NU 

31. Alte informații relevante: NU 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 


