
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 17/01675 26.05.2017din

Denumirea autorităţii contractante: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor
softwareObiectul achiziției:
30000000-9Cod CPV:

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.:  42  din  26.05.2017.
În scopul achiziţionării "Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Imprimantă multifuncțională laser
alb/negru

1.00Bucată1.1 Imprimantă multifuncțională laser alb/negru Specificatii copiator
Viteza copiere/printare A4 alb
negru (cpm): ≥ 33 ppm
Viteza duplex A4 alb negru (cpm):
≥ 16 ppm
Rezolutie copiere (dpi): 600 x 600
dpi
Copiere multipla: 1 – 999
Format documente originale: A6 -
A4
Marire-micsorare: 25 - 400 % în
trepte de 1%
Functii copiere: Duplex; n-up;
inserare pagina; overlay; sortare
electronica

Specificatii imprimanta
Rezolutie printare (dpi): 1,200 x
1,200 dpi
Limbaje printare    PCL 5/6;
PostScript 3; PDF v1.7; XPS
Sisteme operare:
Windows 7 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 R2 (64)
Windows Server 2012 (64)
Functii printare: Duplex; n-up;
watermark; coperta; sortare
electronica; printare securizata

Specificatii scanner
Viteza scanare color: Pana la 7 ipm
Viteza scanare alb negru (opm):
Pana la 33 ipm
Rezolutie scanare (dpi) Max.: 600 x
600 dpi
Moduri scanare    Scanare-eMail,
Scanare-FTP
Formate fisier: PDF; TIFF; JPEG;
XPS

30232110-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată1.1 Imprimantă multifuncțională laser alb/negru Specificatii fax
Transmisie fax: Analog
Rezolutie fax (dpi): Max.: 400 x
400 dpi (ultra-fine)
Specificatii sistem
Memorie sistem standard (MB):
Standard: 256 MB
Interfete standard: 10-Base-T/100-
Base-TX Ethernet; USB 2.0
Protocoale de retea: TCP/IP (IPv4 /
IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP;
HTTPS; SNMP;AppleTalk
Alimentator automat documente:
Pana la 50 originale; A6-A4; 52-
120 g/m²
Format hartie: A6-A4
Greutate hartie (g/m²): 60 - 163
g/m²
Capacitate alimentare hartie (coli)
Standard: 300 coli, Max.: 850 coli
Casete hartie standard: Caseta 1:
250 coli; A6-A4; 60-90 g/m²
Alimentare manuala (bypass): 50
coli; A6-A4
Duplex automat: A4; 60-90 g/m²
Volum lunar de imprimare
recomandat:  ≥ 3.000 de pagini pe
lună

Garanția: 3 ani

30232110-8

2 HPE Server Memory
15.00Bucată2.1 HPE Server Memory Pentru Servere HPE ProLiant

DL360 G6, G7
Memory Type: DDR3 SDRAM
Capacity: 16GB
Pins: 240 Pin
Bus Type: PC-10600
Error Correction: Registered ECC
Cycle Time: 1.5ns
Cas: CL9
Data Transfer Rate: 1333Mhz
Memory Clock: 166Mhz
Rank: Rank 2
Voltage: 1.35

Garanția: 3 ani

30233100-2

3 LTO-7 External Tape Drive
1.00Bucată3.1 LTO-7 External Tape Drive Dispozitivul trebuie sa fie

completat cu toate accesoriile
necesare pentru a fi conectat la
serverul Dell Power Edge R720XD
Recording technology: LTO-7
Capacity: 15 TB Compressed 2.5:1
Buffer size: 1024 MB, Included
Host interface: 6 Gb/sec SAS
Transfer rate: 300 MB/sec, Native
WORM capability: Yes
Encryption capability: AES 256-bit
Form factor: 1U rackmount
Differentiator: LTO-7 6GB/s SAS
tape drive
Compatibilitate: Microsoft
Windows Server 2016, Symantec
Backup Exec V-Ray Edition 2014

30236100-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată3.1 LTO-7 External Tape Drive (si cu versiunile mai noi), Veam
Backup and Replication 9.0 (si cu
versiunile mai noi).

In set să fie inclus:
1.    LTO-7 15TB RW Data
Cartridge – 5 bucați
2.    Controller HBA SAS – 1
bucată
3.    SAS Min-Min 1x-2M Cable
Assembly Kit – 1 bucată

Garanția: 3 ani

30236100-3

4 APC Replacement Battery Cartridge
1.00Bucată4.1 APC Replacement Battery Cartridge Replacement UPS Batteries:

RBC43
Pentru APC UPS Model:
SUA2200RMI2U
Garanția: 1 an

30237000-9

5 Computere de birou
8.00Bucată5.1 Computere de birou (întregul sistem trebuie să

fie de aceiași marcă comercială internațională
notorie)

CPU: 3.9 ghz, 3 mb cache,
2cores/4threads, Bus speed 8 GT/s
DMI3, Instruction Set 64-bit, Max
Memory Size 64GB; de ultima
generatie
Memory Type: DDR4, Max # of
Memory Channels 2;
RAM: 4GB DDR4 SDRAM (cu
support pîna la 32GB DDR4);
HDD: 500GB 3.5-inch, 7200 rpm,
SATA-III hard driveș;
Network: integrated gigabit
ethernet adapter (100/1000);
Optical drive: SATA DVD-RW
drive
Video: integrated Audio: integrated
Case: microtower, min. 3 sloturi
PCIxE (din care1 x PCI-ex16, 1 x
PCI-ex1)
Ports min: 4 x usb2.0 (din fata
sau/si din spate), 4 x usb3.0 (din
fata sau/si din spate), front audio,
video ports: analog port (fix acela
ca la monitor propus) si digital port
(fix acela ca la monitor propus).
Keyboard: usb keyboard rus/eng
Mouse: usb optical mouse with
scroll
Os: windows 10 professional eng
64 (preinstalat in limba engleza de
producător și cu optiunea de
recovery manager)
Garanția: 3 ani NBD Onsite,
confirmata pe saitul producatorului
de echipament (la toate
componentele, inclusiv pentru
keyboard si mouse)
Monitor: min. 21” LED
LCD/resolution 1920 x 1080/
aspect ratio 16:9 wide/- contrast
static ratio 3000:1/ brightness 250
nits (cd/m2)/ response time 8 ms/
unghi de prezentare 178° horizontal
si vertical/ pixel pitch 0.248

30213000-5
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

8.00Bucată5.1 Computere de birou (întregul sistem trebuie să
fie de aceiași marcă comercială internațională
notorie)

mm/input – Porturi: analog
port+digital port (fix acelea ca la
blocul de system propus).
Garanția: 3 ani, confirmata pe sate-
ul producătorului de echipament.

30213000-5

2.00Bucată5.2 Computere de birou (întregul sistem trebuie să
fie de aceiași marcă comercială internațională
notorie)

CPU: 3.4 ghz, 6 mb cache,
4cores/4threads, Bus speed 8 GT/s
DMI3, Instruction Set 64-bit, Max
Memory Size 64GB; de ultima
generatie
Memory Type: DDR4-1866/2133,
DDR3L- 1333/1600 @ 1.35V, Max
# of Memory Channels 2;
RAM: 8GB DDR4 SDRAM (cu
support pîna la 32GB DDR4);
HDD: 500GB 3.5-inch, 7200 rpm,
SATA-III hard driveș;
Network: integrated gigabit
ethernet adapter (100/1000);
Optical drive: SATA DVD-RW
drive
Video: integrated Audio: integrated
Case: microtower, min. 3 sloturi
PCIxE (din care1 x PCI-ex16, 1 x
PCI-ex1)
Ports min: 4 x usb2.0 (din fata
sau/si din spate), 4 x usb3.0 (din
fata sau/si din spate), front audio,
video ports: analog port (fix acela
ca la monitor propus) si digital port
(fix acela ca la monitor propus).
Keyboard: usb keyboard rus/eng
Mouse: usb optical mouse with
scroll
Os: windows 10 professional eng
64 (preinstalat in limba engleza de
producător și cu optiunea de
recovery manager)
Garanția: 3 ani NBD Onsite,
confirmata pe saitul producatorului
de echipament (la toate
componentele, inclusiv keyboard si
mouse)
Monitor: min. 21” LED
LCD/resolution 1920 x 1080/
aspect ratio 16:9 wide/- contrast
static ratio 3000:1/ brightness 250
nits (cd/m2)/ response time 8 ms/
unghi de prezentare 178° horizontal
si vertical/ pixel pitch 0.248
mm/input – Porturi: analog
port+digital port (fix acelea ca la
blocul de system propus).
Garanția: 3 ani, confirmata pe sate-
ul producătorului de echipament.

30213000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 30 zile de la data semnării contractului
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Formularul ofertei F3.1 Original Da
2 Formularul informativ despre ofertant F3.3 Original Da
3 Declarația privind conduita etică și neimplicată în

practici frauduloase și de corupere F3.4
Original Da

4 Declarație privind situația personală a operatorului
economic F3.5

Original Da

5 Specificații tehnice și de preț (F4.1 și F4.2) Original Da
6 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor

şi/sau serviciilor similare
Ofertantul va avea minim (3) ani de experienţă
specifică în livrarea bunurilor similare.
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe
operatorul economic completează formularul (F3.3).

Da

7 Documentul ce atestă relația ofertantului cu
producătorul

Copia acordului de parteneriat cu compania
producătoare sau a documentului care confirmă dreptul
Ofertantului de livrare autorizat de producătorul
echipamentului.

Da

8 Certificat de conformitate sau declarație de
conformitate eliberat/eliberată de un organism de
certificare acreditat.

Copie-autentificata prin semnătura/ştampila
participantului.

Da

9 Garanţia pentru ofertă/ deservirea tehnică Original - Garanţia acordată pentru fiecare poziţie
(conform specificaţiei). Transportarea tur-retur a
echipamentului defectat la centrul de deservire tehnică
să fie asigurat de către ofertant

Da

10 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
BPN

Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

11 Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice, cu
indicarea listei fondatorilor operatorului economic

Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

12 Certificat de atribuire a contului bancar Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

13 Licenţa de activitate (după caz) Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

14 Autorizaţia de funcţionare Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

15 Ultimul raport financiar (situații financiare) cu
ștampila Biroului Național de Statistică

Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

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: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24/1
Tel.: tender@agepi.gov.md022400630 ,  Fax: 022440119 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: LUŢCAN ALEXANDRU, Șef interimar Secție, Economie, Contabilitate și Audit

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: 12.06.2017 14:00
Str. Andrei Doga nr. 24/1pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

12.06.2017 14:00la:
Str. Andrei Doga nr. 24/1pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
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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: POPA ANDREI


