ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 17/04033 din 10.11.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Licitaţie publică
(repetat) Tehnică de calcul, de multiplicare, calculatoare, table interactive, imprimante
conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți
30000000-9
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 90 din 10.11.2017.
"(repetat) Tehnică de calcul, de multiplicare, calculatoare, table interactive, imprimante conform
În scopul achiziţionării
necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local
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

(repetat) Tehnică de calcul, de multiplicare,
calculatoare, table interactive, imprimante
conform necesităților Direcției Învățămînt,
Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți
30213300-8 Calculator

Bucată

1.2

30195200-4 Tabla Interactivă

Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

69.00 Desktop PC
Procesor cu 2 nuclee, 3.3GHz, ,
process technology 22 nm,
Mainboard-Dual DDR3
1600MHz,GbLAN,2*USB3.0
mATX
Memorie -4 Gb
Hard Disk- 320 Gb
Monitor LED 19 inci, intrare VGA,
consum de energie 18W, Rezolutie
ecran, pixeli 1366x768 HD Ready
Mouse:numărul de butoane- 3,
rotiţa de poziţionare-1, tip de
legătură cu fir
Tastatura prin fir;
8.00 Garanție: 2 ani pentru produs, 10
ani pentru suprafața lăcuită.
Tehnologie: optică
Anti-interferență: nu interferează cu
câmpuri electromagnetice
Alimentare: prin cablul USB
conectat la computer
Montaj: pe perete (opțional stand
mobil)
Accesorii incluse: Cablu USB 5 m,
accesorii pentru montaj, suport
marker, manual utilizare, indicator,
drivere, CD software*
Dimensiuni: 1776,6×128,8/80 cm
Grosime: 4.5 cm
Suprafață activă: 168×114.6 cm
Diagonală: 80″
Format video: 4 : 3
Greutate: 28 kg
Garanție: 2 ani (produs), 10 ani
pentru suprafața ceramică.
Parametrii PC – Recomandare:
Procesor Intel Core 2
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Nr. d/o
1.2

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

30195200-4 Tabla Interactivă

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
8.00 2 GB of RAM
Graphic card XGA (1024×768)
650 MB spatiu liber
USB 2.0
Sistem operare: Microsoft
Windows 7/ versiuni ulterioare
Microsoft .NET Framework 3.5
Adobe Flash Player

Cantitatea

Asistență tehnică gratuită
postvînzare
1.3

30195200-4 Set tabla interactivă

Bucată

6.00 Tabla / Ecran interactiv , Suprafata
Metalica
Laminata, Multi-Touch
Interfata:USB 1.1 (compatibil USB
2.0)
Tehnologie control:Sistem de
senzori de imagine IR
Dimensiuni suprafata(mm):1573 x
1180 mm
Acuratete:1.5 mm
Rezolutie:0.05 mm
Viteza de raspuns:100 puncte/sec
Dimensiuni(mm):1890 x 1550 mm
Laptop:
Diagonala – 15.6”
Placa video – INTEL HD Graphics
400
Procesor – Dual Core 2.48 Ghz
RAM – 4Gb DDR 3 RAM
HDD – 500 Gb
Proiector
Rezolutie native – 1024 x 768
Lumeni – 3300 ANSI Lumens
Contrast – 15,000:1
Resursul lampii – 3500 h/ 5000 h/
7500 h
Conectari – HDMI, VGA
Formatele de baza a imaginii- 4:3

1.4

30232110-8 Imprimantă

Bucată

2.00
Dispozitiv de imprimantă / scaner /
copiator tip de imprimare alb-negru
tehnologie de imprimare cu laser de
cazare de masă Zona de utilizare a
personal numărul de pagini pe lună
8000 Imprimanta Format maxim
A4 Rezoluția maximă pentru b / w
imprimarea 600x600 dpi Viteza de
imprimare 23 pagini / min ( b / w
A4) a timpului de ieșire primul
imprimare 6 c (h / b) Scanner
comprimat tip scaner maxim
formatul original A4 dimensiunea
maximă de scanare 216 mm
rezoluția scanerului 600x600 dpi
copiator rezoluţie maximă copiator
(h / b) 600x600 dpi Viteza de
copiere 23 pagini / min (h / w A4)
Prima copiere 9 cu tăvi Alimentare
coli de hârtie 251. (Standard) foaie
de hârtie de ieșire 100. (Standard)
Capacitatea furajului manual tava o
foaie. Consumabile de resurse b / w
cartuș / toner 2100 pagini Număr de
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
2.00 cartușe de imprimare 1 Tip cartuș /
cartuș de toner 728 de memorie /
Procesor Capacitate memorie 64
MB Interfețe USB 2.0

Cantitatea

1.4

30232110-8 Imprimantă

1.5
1.6

30000000-9 Aparat de indosariat plastic
30000000-9 Copiator Multifuncțional

Bucată
Bucată

2.00 Aparat de indosariat plastic
1.00 -Mono Copier /Network
Printer/Color Scanner, Platen,
Duplex, Net, A3/15ppm,
A4/20ppm, 25-400%, RAM
256Mb, 1x250-sheet Cassete,
Touch Operat panel, Drum Unit CEXV33-140000 pages, Toner Black
C-EXV33 14600 pages A4 at 6%

1.7

30232110-8 Imprimantă

Bucată

5.00 Duplex, Net, WiFi, A4, 1200x1200
dpi.25ppm, 60-163 g/m2, 64Mb,
CAPT,Max. 8k pages per month,
Paper Input:250-sheet tray, 6
seconds First Print Out Time, USB
2.0, Cartridge 726 (2100 pages 5%)
900 pages starter

1.8

32581100-0 Cablu USB

Bucată

1.9

30213100-6 Notebook

Bucată

5.00 Cablu USB, 2.0 A m/ B m length.
1,8, black
1.00 15.6” HD, up to 3.5 GHz, 4Gb
DDR4 RAM, 500 Gb HDD,
CardReader,WiFi-N, BT4.0, 3G,
HDMI, 6cell, 1.0 MP HD Webcam,
W10Pro EN, US keyboard

1.10

30213100-6 Notebook

Bucată

1.00 15.6” HD, up to 2.48 GHz, 4Gb
DDR3 RAM, 256Gb SSD, W/O
DVDRW, CardReader, WiFiAC/BT4.2, 3cell, 0.3 Webcam, US
keyb, FreeDos

1.11

30000000-9 Router

Bucată

1.00 Wireless N Router, Atheros ,2T2R,
2.4GHz, 802.11n Draft 2.0,
802.11g, b, Built –in 8 –port
Switch, with 2 detachable antennas

1.12

32342100-3 Căști (наушники)

Set

2.00 Perne moi pentru urechi
Sensibilitate: 105dB la 1kHz
Impedanta: 32 ohm
Frecventa de raspuns: 20 Hz - 20
kHz
Puterea reala: 100mW
Lungime cablu: 5 m

1.13

30000000-9 Boxe

Set

2.00 Boxe (колонки) Black 4W
Sistem boxe: 2.0

1.14

30000000-9 USB flash drive 16GB

Bucată

2.00 USB flash drive 16GB
Сaracteristici generale:
Interfata: USB 2.0 Capacitate: 16
Gb Viteza de citire: 19 Mb/s Viteza
de scriere: 5 Mb/s

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat; pînă la 18 decembrie 2017;
Transportarea, livrarea, instalarea, montarea bunurilor (22 instituții)-din contul cîștigătorului
DDP - Franco destinație vămuit
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Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)
Oferta

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

16

17

18

19

20
21

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului, conform formularului (F 3.1)
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau
copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
extras
Participantului
Certificat de atribuire a contului bancar
eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
contribuțiilor
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului
Ultimul raport financiar
copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Formularul informativ despre ofertant
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului, conform formularului (F 3.3)
Specificația tehnică (F4.1)
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Specificații de preț (F4.2)
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Certificat de conformitate (pentru bunurile care se
eliberat de Organismul Național de Verificare a
certifică) sau alt certificat echivalent ce confirmă
conformității produselor, copia originalului confirmată
calitatea bunurilor oferite
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului
Termen de garanție pentru bunuri - minim 2 ani
original confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului
Livrarea, transportarea și instalarea elementelor se va se va face din contul agentului economic cîștigător la
face din contul operatorului economic cîștigător
adresa indicată în caietul de sarcini - Scrisoare de
confirmare cu aplicarea ștampilei umede și semnatura
participantului.
Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie
bunuri
prezentate unul din următoarele documente: Licență de
activitate – copie – confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. Autorizația de funcționare –
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. copia Extrasului eliberat de Camera
Înregistrării de Stat confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului
Notă
Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se
prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în
documentația de atribuire.
Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte
mijloace electronice.
Garanția pentru ofertă
original cu semnătura și ștampila băncii, conform
modelului formularului (F 3.2), garanție bancară sau
transfer pe contul autorității contractante
Garanţia de bună execuţie a contractului (la semnarea (emisă de o bancă comercială) conform formularului
contractului)
F3.6. Termenul de prezentare a garanției bancare maxim 10 zile din momentul semnării contractului.
Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere
Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.4)
Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii
Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015
conformitate cu Formularul (F 3.5)

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da

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: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
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Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Tel.:
023154623
, Fax:
023154623
, E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ŢARANU ANA, inspector de specialitate al Serviciului Achiziții Publice
poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 250, et.II sau
http://balti.md/anunturi-2/.
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).
Setul de documente

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:
27.11.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 250, et.II
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:
27.11.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.III
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:

BABII LEONID

