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  ANUN  DE PARTICIPARE 
[Formatul documentului nu va fi modificat] 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi 

2. IDNO: 1007602000972 

3. Tip procedură achizi ie: Licita ie deschis  (REPETAT )  

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii 

(negociate) [indicaţi]_____________________________________________________________ 

5. Obiectul achizi iei: Echipament informatic  

6. Cod CPV: 30000000-9 

7. Data publicării anun ului de inten ie: LP nr. 340/18 publicat în BAP nr. 55 din 13.07.2018  

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţion rii echipament informatic i 
accesorii de birou, cu excep ia mobilierului i a pachetelor software, Cod CPV: 30000000-9, 

conform necesit ţilor Universit ii de Stat „Alecu Russo” din B lţi (în continuare – 

Cump r tor) pentru perioada bugetar  2018. 
 

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: surse universitatii,  Proiect Erasmus + CBHE 

Library Network Support Services (LNSS), Proiect ERASMUS+ Licence, Master professionnels 

pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux 
informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam (LMPI). 
 

9. Modalităţi de plată: în termen de 7 zile lucr toare de la data livr rii bunurilor 

Cump r torul invit  operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesit ţile, s  
participe la procedura de achiziție licita ie deschis  privind livrarea urm toarelor bunuri: 
 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 
referinţă 

Lot I   -  DTI 

1 30141200-1 

Calculator 

(bloc de sistem, 

monitor, tastatur , 
mouse) 

unit ți 1 

Bloc de sistem: 

CPU: Frequency 3.6 GHz, Cache L1 64 kb x2, 

Cache L2 256 kb x2, Cache L3 3 Mb, Cores 2, 

Threads 4, 64-bit, Integrated Processor 

Graphics. Lithography 22 nm. 

Motherboard: Socket 1151, Dual 2xDDR4-

2133, 1xPCIe X16, CPU graphics, DVI, HDMI, 

4xSATA3, 2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, 

GigabitLAN, 4xUSB3.0 

RAM:  4 Gb DDR4-2400 

PSU: 500W 

Keyboard: USB, Black,  RO/RU 

Mouse: 1200 dpi, USB, Black 

HDD: 1Tb, 7200rpm, 64Mb, SATAIII, new, at 

least 2017 year of production. 

Case: black 

Monitor: 24" Black (1920x1080, 2ms,), D-Sub, 

DVI 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  

Toate componentele not-refurbished. 

2 31730000-2 Prelungitor unit ți 1 Lungime 3m, 5 prize 

3 32342412-3 Boxe acustice unit ți 1 Sistem 2.1 50 W 

4 30233100-2 Memoria operativ  unit ți 15 2Gb DDR2-800 PC6400 CL5 



2 

5 31440000-2 Batterii unit ți 2 

Acumulator uscat plumb-acid 12V/20Ah, 

dimensiuni: Lungime 181mm; L țime 77mm; 

În lțime total  167mm. (P/u LG-Ericsson 

iPECS-MG300) 

6 30191200-6 
Multimedia 

Projector 1 
unit ți 2 

DLP® Technology, 3200 ANSI lum, 13000:1, 
Aspect Ratio : Native 4:3 (5 aspect ratio 

selectable), XGA 1024x 768, Projection 

Distance: 1.2 - 12m, HDMI, D-sub, S-Video, 

Composite, 

Control: RS232, 29dB, Lamp 190W, 10000hr, 

2.35kg, Black + BAG 

Garantie: Completa pe 3 ani 

7 31121110-4 Connectors unit ți 5 VGA to HDMI 

8 31440000-2 Batterii unit ți 50 Batterii BIOS 

9 30232130-4 
Printer/scaner/copier 

color 
unit ți 1 

Moduri de culoare: Color, monocrom 

Viteza: Viteza copiere A4 (mono/color): pana 

la 25 ppm, Viteza copiere A3 (mono/color): 

pana 

la 15 ppm, Viteza duplex automat A4 

(mono/color) : pana la 25 ppm 

Rezolutie copiere: 600 x 600 dpi 

Zoom: 25 – 400 % ajustabil in pasi de 0,1 %, 

Autozoom 

Memorie: 2048 MB standard 

Greutate medie: Tavile 1-4: 52 - 256 g/mp, 

Bypass: 60 - 300 g/mp 

Copii multiple: 1 – 9.999 

Timp prima copie: Color: 7,5 sec, Monocrom: 

6,1 sec. 

Moduri de culoare: Color, monocrom 

SPECIFICATII PRINTER 

Viteza imprimare: A4 (mono/color) 25 ppm, 

A3 (mono/color) 15 ppm, duplex automat A4 

(mono/color) 25 ppm, duplex automat A3 

(mono/color) 15 ppm. 

Rezolu ie imprimare: 1.800 x 600dpi, 1.200 x 

1.200 dpi. 

Limbaje de imprimare: PCL5e/c, PCL6, 

PostScript 3, XPS Ver. 1.0 

Drivere: Windows, Linux 

Porturi: Std: 10BaseT/100BaseTX/1000 

BaseT, Std: Hi-Speed USB. 

Procesor: 1.200 Mhz 

Memorie RAM: 2GB 

HDD: 250 GB 

Fonturi: PS3: tip AgfaMicro (137 fonturi), 

PCL: tip AgfaMicro (80 fonturi). 

SPECIFICATII SCANNER 

Dimensiune scanare: A3 

Formate fisiere: TIFF, PDF, JPEG, XPS, 

PPTx. 

Scanner Driver: Network TWAIN Driver 

Functii scanare: Network Twain Scan, Scanare 

catre HDD, Scanare catre E-mail, Scanare catre 

FTP, Scanare catre SMB (PC), Scanare catre 

USB. 

volum mediu lunar: 13.000 copii/luna 

volum maxim lunar: 80.000 copii/luna 

Warranty 3 years. 

10 30213100-6 Notebook 1 unit ți 1 
CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 2 Core, 4 Threads, 

2.3 GHz, 3 MB Cache, suport DDR4-2400 

MHz, 2 memory chanel, bus speed 4 GT/s.  
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RAM: 4 GB DDR4, 2400MHz DIMM.  

MB: 4 GB DDR4 RAM, 1xIntegrated 

GigaEthernet (10/100/1000), Wireless 802.11 

1x1 ac, 1xUSB3.1 Type A, 2xUSB2.0, 1xVGA, 

1xHDMI, 3.5 mm audio. 

 HDD: 500 Gb HDD.  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, black. 

Display&Cam: 15.6", FullHD, HD720p 

webcam cu digital microphones.  

Battery: 4 cell battery 

 KB&Cardreader: Full size KB ,RUS, cu taste 

mnumerice, card reader (SD, SDHC, SDXC).  

Audio: Stereo Speaker.  

Case: Black. 

 OS: DOS 

 Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

11 30195000-2 Flipchart unit ți 1 Flipchart classic 70*100 

12 30191200-6 
Multimedia 

Projector 2 
unit ți 1 

 2600 ANSI lum, 3 000:1, Aspect Ratio : Native 

4:3 (5 aspect ratio selectable), WXGA 

(1280х800), Projection Distance: S-Video, 

VGA, Composite, 

Control: RS232, 29dB, 5000hr, 2.35kg,  

Garantie: Completa pe 3 ani 

13 30191200-6 Projector 3 unit ți 1 

LCD: LCD: 3 х 0.74" P-Si TFT C2 Fine, 

25000:1, 1800 ANSI lm, Full HD (1920х1080), 
4000hr, Projection Distance: 0.87 - 19.15m, 7,3 

kg. 

Garantie: Completa pe 3 ani 

14 30232130-4 Printer color ink jet Unitați 1 

Ink Palette Supported (Colors) 

6-ink - cyan, magenta, yellow, black, light cyan, 

light magenta 

Minimum Ink Droplet Size 
1.5 pl 

Ink Cartridge Configuration 

6 individual ink tanks 

Print Speed 

Up to 37 ppm - black draft 

Up to 38 ppm - color draft 

Up to 5 ppm - B/W (ISO/IEC 24734) 

Up to 4.8 ppm - color (ISO/IEC 24734) 

Connectivity Technology 

wired 

Interface, USB host, Print on CD/DVD,yes 

Direct Printing Specifications 
PictBridge 

Printer Features 

borderless printing 

Media Handling 

100-sheet input tray 

Type 

personal printer 

Media Type 

envelopes, plain paper 

Media Sizes 

3.95 in x 5.9 in, 5.12 in x 7.1 in, 7.87 in x 9.84 

in, 8.5 in x 43.7 in, A4 (8.25 in x 11.7 in), A5 

(5.83 in x 8.25 in), A6 (4.13 in x 5.83 in), B5 

(6.93 in x 9.83 in), Legal (8.5 in x 14 in), Oficio 
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(8.5 in x 13.5 in) 

Envelope Sizes 
International C4 (9 in x 12.75 in), International 

C6 (4.5 in x 6.38 in), International DL (4.33 in x 

8.66 in), US No 10 (4.1 in x 9.5 in) 

Total Media Capacity 

100 sheets 

+ Conteinere cu cerneală colore 

Garantie: Completa pe 3 ani 

15 30191200-6 
Multimedia 

Projector 3 
unit ți 1 

 2700 ANSI lum, 10 000:1, Aspect Ratio : 

Native 4:3 (5 aspect ratio selectable), WXGA 

(1280х800), HDMI, S-Video, VGA, Composite, 

Control: RS232, 29dB, 5000hr, 2.4kg,  

Garantie: Completa pe 3 ani 

16 30213100-6 Notebook 2 unit ți 1 

CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 2 Core, 4 Threads, 

2.4 GHz, 3 MB Cache, suport DDR4-2133 

MHz, 2 memory chanel, bus speed 4 GT/s.  

RAM: 4 GB DDR4, 2400MHz DIMM.  

MB: 4 GB DDR4 RAM, 1xIntegrated 

GigaEthernet (10/100/1000), Wireless 802.11 

1x1 ac, 1xUSB3.1 Type A, 2xUSB2.0, 1xVGA, 

1xHDMI, 3.5 mm audio. 

 HDD: 1 Tb HDD.  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, black. 

Display&Cam: 15.6", FullHD, HD720p 

webcam cu digital microphones.  

Battery: 4 cell battery 

 KB&Cardreader: Full size KB ,RUS, cu taste 

mnumerice, card reader (SD, SDHC, SDXC).  

Audio: Stereo Speaker.  

Case: Black. 

 OS: DOS 

 Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

17 32340000-8 Boxe  unit ți 1 

negru, 2.1/14w + 2*8w RMS, radio FM, card 

USB i SD, intrare AUX, muf  de ie ire pentru 
c ti, control prin cablu cu ecran LCD 

Garantie: Completa pe 1 an 

18 30231310-3 monitor unit ți 1 

Mmonitor 23,8” IPS LED, Black bordless, 4ms, 
50M:1, 250cd, 1920*1080, HDMIx2, Audio 

OUT, VESA. 

Garantie: Completa pe 1 an 

19 30195200-4 Set tabla interactiv  unit ți 1 

Projector: DLP, 1024*768, 1500:1, 3300LM, 

Eco:7000Hrs, HDMI, VGA, S-video, audio 

Mini Jack, MIC, RS-232, usb, 3.2 kg 

Projector mount: universal, 150mm, max.load 

3,2 kg 

Cable HDMI: 20m, High Speed HDMI Cable 

with Internet, male male, braid 100% copper 

Cable VGA 20m, premium VGA 

Surge protection: 6 sockets, 1,5m 

Smart board:  
Technology: IR 

Board diagonal: 83" 

Working area diagonal: 80" 

Surface: optimized for projection independent 

from positioning technology, dry erasable, 

magnetic, matt,  two sets of hotbars on each side 
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Writing method: 10 touch points, finger or any 

other stylus 

Aspect ratio: 4:3 

Resolution: 32768 x 32768 

Accuracy: <0,05mm 

Cursor speed: 120"/second 

Response time: First dot 16ms, continuous line 

8ms 

Connection: USB 

Hotkeys: Both sides, 16 hotkeys each 

Board dimensions: 1720 x 1250 x 36 

Working area dimensions: 1680 x 1180 

Board weight: 20 kg 

Power supply: USB Port 

Accessories: Intelligent pentray, Stylus x3 

(black, red, blue), telescopic pointer, USB Cable 

(6m), User manual, wall mounting set 

Optional accessories: mobile stand 

Warranty: asamblare i montarea 
dispozitivelor din setul, 3 years, life-time for 

surface. Extension to 5 years available. 

Lot II  - Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, 

Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS), proiect nr 

561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018) 

20 30141200-1 

Calculator 

(bloc de sistem, 

monitor, tastatur , 
mouse) 

unit ți 22 

Bloc de sistem: 

CPU: Frequency 3.6 GHz, Cache L1 64 kb x2, 

Cache L2 256 kb x2, Cache L3 3 Mb, Cores 2, 

Threads 4, 64-bit, Integrated Processor 

Graphics. Lithography 22 nm. 

Motherboard: Socket 1151, Dual 2xDDR4-

2133, 1xPCIe X16, CPU graphics, DVI, HDMI, 

4xSATA3, 2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, 

GigabitLAN, 4xUSB3.0 

RAM:  6 Gb DDR4-2400 

PSU: 500W 

Case: black 

Keyboard: USB, Black,  RO/RU 

Mouse: 1200 dpi, USB, Black 

HDD: 500Gb, 7200rpm, 64Mb, SATAIII, new, 

at least 2017 year of production, not 

refurbished. 

Monitor: 19.5" Black (1600x900, 5ms, 200 cd, 

12M:1 (600:1), D-Sub, DVI, Audio 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

21 31154000-0 

Surse de alimentare 

electrica continua 

UPS 

unit ți 1 

UPS 2000VA (3 steps of AVR, CPU controlled, 

USB) metal case, LCD display 3 Germany 

Sockets + USB  

Standard warranty 3 years. 

22 38520000-6 Scanner barcode unit ți 1 

Scaner manual fara fir CCD, functioneaza la 

50m indepartare de baza, tehnologia de scanare: 

linear imager, viteza de scanare pana la 300 

scanari/secunda, citeste cu usurinta toate 

codurile de bare 1D, Code128, EAN-13, EAN-

8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, 

Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-

128, GS1 Databar, timpul de functionare pe 

baterie 17 ore, clasa de protectie: IP54 proiectat 

sa reziste la multiple cazaturi de la o inaltime de 

1.5 m., comunicatii - USB, greutatea scanerului 
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(cu baterie) 210g., greutatea bazei 150g., 

baterie: 2200mAh Li-ion, timpul de reincarcare 

a bateriei 3,5 ore. 

Standard warranty 3 years. 

23 32420000-3 Switch unit ți 1 

24-port 10/100/1000Mbps Switch 4xSFP 

expansion slot Gigabit Ethernet connections on 

all ports provide full speed of data transferring 

L2+ feature-Static Routing, helps route internal 

traffic for more efficient use of network 

resources IP-MAC-Port Binding, ACL, Port 

Security, DoS Defend, Storm control, DHCP 

Snooping, 802.1X Authentication and Radius 

provide you robust security strategies L2/L3/L4 

QoS and IGMP snooping optimize voice and 

video application IPv6 support with dual 

IPv4/IPv6 stack, MLD snooping, IPv6 neighbor 

discovery Web, CLI (Console Port, Telnet, 

SSH), SNMP, RMON and Dual Image bring 

abundant management policies. 

Standard warranty 2 years 

24 48219500-1 KVM Switch 4 port unit ți 1 4 PORT USB KVM SWITCH, DKVM-4U 

25 32232000-8 
Cabluri pentru KVM 

switch 
unit ți 4 4.5M KVM CABLE, DKVM-CB5 

26 38651000-3 Aparat foto unit ți 1 

Rezoluție senzor 24.2 Mp, montarea 
obiectivului – F, Display 3.2”, Tip senzor-
CMOS,Wi-fi, GPS, Stabilizator de imagine, Kit 

18-55 AF-P DX VR, culoare negru 

Garantie: Completa pe 3 ani 

27 30125100-2 Cartridge unit ți 4 
Refill parts for Canon Imagerunner C1225IF 4 

colors 

28 32420000-3 Patch panel unit ți 1 
Patch panel 24 port, LY-PP-F007, fiber optical 

for SC, fit 19” network cabinet 

29 32420000-3 
Open rack metal 

dulap 
unit ți 1 

19” 42U double open rack, SN-IRON 42U-06-

06/10-2R-9005, 600*600-1000*2004/2042*, 

BLACK 

30 32420000-3 Poliț  pentru dulap unit ți 3 
Additional bottom 600*600 for metal cabinet 

rack 

31 48820000-2 Server PC unit ți 1 

● 2 CPU with parameters Cores 14, Threads28, 

● Processor Base Frequency2.20 GHz 

● Max Turbo Frequency3.20 GHz, 

● Cache19.25 MB L3, number of UPI Links2 

● TDP105 W 

● RAM: DIMM DDR4, 4*16Gb  

HDD  1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 

3.5in Hot-plug Hard Drive (2) 6TB 7.2K RPM 

SAS 12Gbps 4Kn 3.5in Hot-plug Hard Drive, 

new, at least 2017 year of production, not 

refurbished HDD. 

● Redundant Power Supply (1+1), Hot-plug,, 

750W (2) Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) 

Riser iDRAC8 Enterprise, 

● Integrated  Remote Access Controller, 

Enterprise On-Board LOM 1GbE (Dual Port for 

Towers, Dual/Quad Port for Racks and Blades) 

● Case 2U standart 

● RAID Internal PERC S130, PERC H330, PERC 

H730, PERC H730P. External:PERC H830 

● Integrated video 16Mb 

● Garantie: Completa pe 3 ani 

● Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  

● Toate componentele not-refurbished. 
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Lot III  - ERASMUS+ Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la 

protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au 
Vietnam (LMPI), project nr . 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP 

32 48820000-2 Server PC2 unit ți 1 

CPU: Tip: server, 1xCPU, 4 Core, 4 Threads, 

3.0GHz (nominal), 8 MB Cache, suport DDR4-

2400 MHz, 2 memory chanel, bus speed 8 GT/s.  

RAM: 4x16 GB DDR4-2400 MHz, ECC, 

UDIMM, new, at least 2017 year of production, 

not refurbished.  

MB: 4xDIMM slot, suport 64 GB 2400 MHz 

RAM, integrated storage controler min 6xSATA 

6Gbps cu suport RAID 0/1/5/10, 2xIntegrated 

GigaEthernet (10/100/1000) cu posibilitatea de 

acces la distanta pentru management, 

1xPCIex16 Gen3, 1xPCIex8 Gen3, 

2xUSB3.0(2xRear), 2xUSB2.0(2xRear), 

1xVGA, suport TPM.  

HDD: 4x1 TB, HDD 7.2K RPM, 3.5", SATA 

6Gb/s, new, at least 2017 year of production, 

not refurbished. 

RAID: Hardware RAID support 1/0/5/10/50, 

PCIe Gen3, SAS 12Gb/s SATA 6Gb/s, max 

drive support 8.  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, black. PSU: 

min. 250W max.300W, high efficiency, 

80PLUS Bronze Certified.  

CASE: Mini tower, black, 4x3.5" SATA3, slim 

DVD, chassis intrusion switch, front port: 

1xUSB3.0 Type A, 1xUSB2.0, dimensiunea 

maxima: 40x20x45.  

Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

33 30233100-2 NAS unit ți 1 

CPU: Tip: desktop, 1xCPU, 4 Core, 4 Threads, 

1.5GHz (nominal), 2 MB Cache, suport DDR4 

2400 MHz, 2 memory chanel.  

RAM: 2x4 GB DDR2L, DIMM, new, at least 

2017 year of production, not refurbished.  

I/O: 2xDIMM slot, suport 8 GB DDR3 RAM, 

2xIntegrated GigaEthernet (with Link 

Aggregation / Failover support), 2xM.2 NVMe 

Drive Slots, 2xUSB3.0(1xRear, 1xFront), 

1xeSATA(1xRear). 

 HDD: Cu HDD incluse destinatie NAS 2 TB, 

suport HDD de 12TB, suport Expansion Unit 

(5x3.5" SATA), new, at least 2017 year of 

production, not refurbished. 

 RAID: RAIDsupport 1/0/5/6/10. 

 Suport tehnologii: Hardware Encryption 

Engine (AES-NI).  

PSU: min. 70W max.120W.  

CASE: Mini tower, black, 4x3.5" SATA3 Hot-

Swap bays, front port: 1xUSB3.0 Type A, 

dimensiunea maxima: 180x200x230, greutatea 

maxima 2.5kg(fara discuri), nivel de zgomot 

max. 20 dB(A).  

Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 
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Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

34 30213100-6 Notebook 2 unit ți 1 

CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 4 Core, 8 Threads, 

1.6GHz (nominal) up to 3.4 GHz, 6 MB Cache, 

suport DDR4-2400 MHz, 2 memory chanel, bus 

speed 4 GT/s.  

RAM: 1x8 GB DDR4, 2400MHz DIMM.  

MB: 2xDIMM slot, suport 16 GB DDR4 RAM, 

1xIntegrated GigaEthernet (10/100/1000), 

Wireless 802.11 1x1 ac si Bluetooth v4.2 

combo, 2xUSB3.1 Type A, 1xUSB2.0, 1xVGA, 

1xHDMI, 3.5 mm audio. 

 GC: 4GB DDR3, 64 bit, 2GHz memory speed 

(efectiv) Pixel rate 6.84 GPixel/s.  

HDD: 1x256 GB, SSD, M2".  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, black. 

Display&Cam: 15.6", FullHD, HD720p 

webcam cu digital microphones.  

Battery: 4 cell battery, min 40W. 

KB&Cardreader: Full size KB (waterproof), 

RUS, cu taste mnumerice, card reader (SD, 

SDHC, SDXC).  

Audio: Stereo Speaker, Dual Microphones.  

Case: Black. 

 OS: Windows 10 Pro. 

 Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

35 30141200-1 

Calculator 

(bloc de sistem, 

monitor, tastatur , 
mouse) 

unit ți 2 

Bloc de sistem: 

CPU: Frequency 3.6 GHz, Cache L1 64 kb x2, 

Cache L2 256 kb x2, Cache L3 3 Mb, Cores 2, 

Threads 4, 64-bit, Integrated Processor 

Graphics. Lithography 22 nm. 

Motherboard: Socket 1151, Dual 2xDDR4-

2133, 1xPCIe X16, CPU graphics, DVI, HDMI, 

4xSATA3, 2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, 

GigabitLAN, 4xUSB3.0 

RAM:  6 Gb DDR4-2400 

PSU: 500W 

Case: black 

Keyboard: USB, Black,  RO/RU 

Mouse: 1200 dpi, USB, Black 

HDD: 500Gb, 7200rpm, 64Mb, SATAIII, new, 

at least 2017 year of production, not 

refurbished. 

Monitor: 19.5" Black (1600x900, 5ms, 200 cd, 

12M:1 (600:1), D-Sub, DVI, Audio 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

36 48219500-1 
Monitor, kvm switch, 

keyboard, mouse 
unit ți 1 

Monitor: 21.5", LED, FullHD 1920x1080 la 

60Hz, unghi de vizualizare 90º (H)/65º (V), 
pixel pitch 0.248x0.248 mm, contrast tipc-

600:1/dinamic-10M:1, aspect ratio 16:9, 

brightess tipical-200cd/mxm, tilt -5 to +20, vesa 

(100mm), 1xVGA, security lock slot, max 

power 20W, VGA cablu inclus.  
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Garantie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

Nr. Conexiuni: 4xPC.  

I/O conector: 4x15-pin HDDB Female 

VGA(monitor), 4x6-pin Mini-DIN Female 

PS/2(keyboard), 4x6-pin Mini-DIN Female 

PS/2(mouse).  

Monitor Resolution: 2048x1536.  

SW Controls: Port Select Push Button, 

Keyboard Hot Keys. 

 Accesorii: 4xKVM Cables. 

 Garantie: Completa pe 1 an, fara pastrarea 

ambalajului. 

Keyboard: PS/2, cu cablu, EN/RU (optional 

RO), QWERTY, taste multimedia, full-size, 

black.  

Mouse: PS/2, cu cablu, optical, 1000 dpi, black. 

Garantie: Completa pe 1 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

37 31154000-0 UPS unit ți 1 

UPS: Tip: Line Interactive, Smart, 

1500VA/900W, LCD status console, I/O 230V. 

I/O interface: USB. 

Socket: 8xEU. 

Battery: Hot-swappable batteries. 

Case: Tower, black. 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

38 32420000-3 Router unit ți 1 

CPU: 1xCore, 720MHz. 

RAM: 128MB. 

Porturi: 5 port, Gbit LAN,1USB type A, 1 SFP 

Performanta: VLAN. 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

39 30234100-9 HDD 1 unit ți 2 

HDD: Tip: NAS, 2 TB, 5.4K RPM, 3.5", 

SATA6Gb/s, cache 128M, new, at least 2017 

year of production, not refurbished. 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

40 32321100-0 Camera Video unit ți 1 

Tip: Camera video profesionala cu zoom optic 

40x in set cu accesorii. 

Sensor: 1/2.84 type HD CMOS Pro; 3 MPIX 

(2.91 MPIX efectiv (2136 x 1362)) 

 Zoom: Optic 20x; Digital 400x 

Focal length: 26.8 - 576mm/ Minimum focus 

distance 60cm (with zoom range) 10mm (wide 

angle). 

Focus: MANUAL: Lens ring, Touchscreen 

OLED (touch Focus, Touch and Track), Focus 

Preset 

AUTO: Face Priority AF / Face Only AF / 

Instant AF / Medium AF / TV AF  

Aperture range: f1.8 - f8 

Filter diameter/ Lenses: 58mm/ 12/10 groups 

Recording format: AVCHD (all modes 

variable bit rate, 4:2:0 colour sampling): 

1920x1080: 50p (28Mbps, linear PCM audio 

available); 1920x1080: 50i/PF25 (24Mbps, 

17Mbps); 1440x1080: 50i/PF25 (5Mbps), MP4 

(all modes variable bit rate, 4:2:0 colour 

sampling): 1920x1080: 50p (35Mbps); 

1920x1080: 25P (24Mbps, 17Mbps);  

Storage media: SDXC/SDHC/SD memory card 

(2 card slots); Dual Format recording, Double 

slot (simultaneous) recording and Relay 
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(continuous) recording. 

Recording time: 128GB SDXC card: 10hrs 

10mins (AVCHD max. quality); 8hrs 00mins 

(MP4 max. quality); 91hrs 55mins (MP4 lowest 

quality).  

Monitoring Panel: Organic LED 3.5”; Touch 
and Drag 

Inputs/Outputs: Audio in: 3.5mm microphone 

input jack, headphone output: 3.5mm stereo 

jack, HDMI mini connector, output only)/ USB 

Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, output only), AV 

terminal 3.5mm mini jack (output only for video 

and audio), DC input/ Remote Control Terminal 

2.5mm mini jack.  

Caracteristici fizice: Dimensiuni: 109x84x182 

mm (main body only) - 131x180x231 mm (fully 

equipped), 770 gr; fully equipped - 1160 gr 

Accesorii: Lentil  cu unghi larg protecție UV, 
Lentil  Telephoto pentru capturarea imaginilor 
la distanț  lung , Parasolar pentru lentil , Card 
de memorie SDHC High Speed Class 10, 64GB 

x 1 buc ,Tripod, Case, 

Garan ie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

41 32353000-2 
Recording Kit 

Hardware 
unit ți 1 

Tip: Profesional, Kit Mobile studio, Podcast, 

Webinars Recordings.  

Operating Principle: Pressure Gradient 

Transducer: Condenser 

Diaphragm: 0.63" / 16.0 mm 

Polar Pattern: Cardioid 

Frequency Range: 40 Hz to 20 kHz  

Maximum :SPL: 136 dB SPL  

Impedance: 100 Ohms 

Load Impedance: 1000 Ohms  

Sensitivity: -33 dB 

Output Connectors: 1 x 3-Pin XLR  

Operating Current Consumption: 2.5 µA 

Operating Voltage: 36 to 52 V.  

Accesories: USB Mixer, Headset, Tripod. 

Garan ie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

42 32353000-2 Audio microphone unit ți 1 

Tip: Profesional, Kit. 

RF Modulation: GFSK 

Frequency Band: 2.4GHz (2405-2478MHz) 

Frequency Response: 35Hz-14KHz±3dB 

Signal-to-Noise Ratio: 76dB or more  

RF output level: 5 mW 

Reception sensitivity: -85dB +/- 3dB / 

0dB=1V/Pa, 1kHz 

Audio input/output: 3.5mm 

Operation range: 50 Meters (164 ft)  

Power requirements: Transmitter and receiver 

are each powered by two AAA batteries 

Battery life: 3.5 to 4 hours of runtime 

Transmitter Dimensions: 2.36 x 3.3 x 1.1"; 

4.37 oz. 

Receiver Dimensions: 2.36 x 3.3 x 1.61"; 4.89 

oz. 

Accesories: Transmitter with belt clip, Receiver 

with camera or tripod mount, Lavalier 

microphone with windscreen, 2 Earphones. 

Garan ie: Completa pe 1 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 
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43 48620000-0 Soft OS 1 unit ți 1 
Tip: OS Server. Win Svr Essentials 2016, 

64Bit, English, 1pk DSP OEI DVD, 2CPU. 

44 48760000-3 Soft Antivirus 1 unit ți 1 

Tip: Antivirus pentru PC. 

Echipamente protejate: 15 PC.  

Perioada de protectie: 36 luni 
 

Condiţii obligatorii pentru: 
 

1. Lotul I, II şi lotul III: Toat  tehnica i componentele (piesele din interior) trebuie s  fie 
noi, anul producerii tehnicii nu mai vechi de 2017. Toate componentele not-refurbished.  

2. Lotul II şi lotul III: Condițiile finanțatorului i HOT RÎREA nr. 246 din 08.04.2010 cu 

privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livr rile de m rfuri, servicii efectuate 
pe teritoriul ţ rii şi de acordare a facilit ţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de 
asistenţ  tehnic  şi investiţional  în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, se exclude aplicarea TVA. (Proiect 

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS)- nr. 33923, num rul de înregistrare 872114388828, 

Proiect ERASMUS+ Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection 
des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam (LMPI) -nr. 2939, 

num rul de înregistrare 872113909488) 
 

10. Contract de achizi ie rezervat atelierelor protejate nu 

11. Tipul contractului vânzare-cump rare 

12. Termenul i condi iile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în 
decurs de 30 zile lucr toare din data semn rii contractului i înregistr rii acestuia la Agen ia Achizi ii 
Publice 

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni 

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi, mun. B lţi, str. A. Puşkin nr. 38 

15. Modalitatea de efectuare a evaluării:  lotul I pe pozi ii , lotul II şi lotul III pentru fiecare lot în 
parte. 

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic pre  i 
corespunderea cerin elor tehnice 

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 

precum şi ponderile lor: nu se aplic  

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit 

19.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: În cazul apariției situației prev zut  
de garanție, tehnica trebuie reparat  în termen de 2 s pt mâni. În perioada de reparație în baza garanției trebuie 
s  fie furnizat  o tehnic  similar . Livrarea i preluarea echipamentului se efectueaz  din contul furnizorului de 

echipament. 

20. Documentele/cerinţele de calificare/selec ie pentru operatorii economici includ 

următoarele:  
Nr. 

d/o 
Denumirea documentului/cerin ei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea 

1 
Neimplicarea în practici frauduloase 

i de corupere 

Documente prin care se dovedeşte 
îndeplinirea cerinţei 
• Declaraţie pe proprie r spundere, completat  
în conformitate cu Formularul (F 3.4) 

Da 

2 Dovada  înregistr rii   persoanei  
juridice 

Documente edificatoare cum ar fi certificate 

constatatoare     eliberate     de     autoritatea 

competentă, în original sau copie legalizată 
din care să rezulte adresa actuală şi obiectul 
de activitate al societăţii.  
•Certificat/decizie   de   înregistrare   a 
întreprinderii sau extras 

În cazul unei persoane juridice non-profit, se 

vor depune documente care s  ateste c  

Da 
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persoana semnatar  este autorizat  se desf şoare 
activit ţile ce fac obiectul contractului, cum ar 
fi: 

•statutul cu modific rile la zi. 
•procese verbale relevante, etc. 
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare 

a activit ţii profesionale, operatorul economic 
strain va prezenta documente din ţara de 
origine care dovedesc forma de înregistrare/ 
atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional. 

3 
Prezentarea actului ce atest  dreptul 
de a livra/ presta bunuri/servicii 

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei 
cerinţe trebuie prezentate următoarele 
documente: 

 Licen  de activitate – copie – confirmat  prin 
semn tura şi ştampila Participantului. 

Nu 

4 

Disponibilitate de bani lichizi sau 

capital circulant, sau de resurse 

creditare în sum  de minim:  

(Autoritatea contractant  indic  
suma)____________lei MD sau echivalentul în 
alt  valut  
 

Ofertantul indic  suma în Formularul (F3.3) i 
va enumera şi anexa copiile documentelor 

justificative  
 

Cifra respectiv  nu va dep şi suma necesar  
pentru finanţarea contractului pîn  la momentul 
recepţion rii primei pl ţi de c tre ofertant 
conform contractului. 

Nu 

5 

Prezentarea de dovezi privind 

conformitatea produselor, identificat  
prin referire la specificaţii sau 
standarde relevante 

Certificat de conformitate sau declarație de 
conformitate eliberat/eliberat  de un organizm de 
ceritificare acreditat 

(Autoritatea contractant  poate indica standarde  
de referin  na ionale, europene i intern aionale, 
inclusiv etichete ecologice) 

Da 

6 

Prezentarea de informaţii privind 
capacitatea tehnic  i experiența 
specific  

  

Ofertantul va avea minim [introduceţi num rul] 
de ani de experienţ  specific  în 
livrareabunurilor/prestarea   serviciilor similare. 

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe 
opertaorul economic completeaz  formularul 
(F3.3) 

 Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu 

anexarea actelordoveditoare conţinând valori, 
perioade de de livrare/prestare, beneficiari, 

indiferent dac  aceştia din urm  sunt autorit ţi 
contractante sau clienţi privaţi, întocmit  
conform Formularului (F 3.3) 

Da 

7 

Demonstrarea accesului la 

infrastructura/mijloacele indicate de 

autoritatea contractant , pe care 
aceasta le consider  strict necesare 
pentru îndeplinirea corespunz toare a 
Contractului 

[introduceţi infrastructura sau mijloacele 
necesare execut rii contractului] 

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea 
cerinţei:  
Documente care atest  faptul c  ofertantul se 
afl  în posesia echipamentelor indicate de 

autoritatea contractant , acestea fiind fie în 
dotare proprie, fie închiriate prin contracte sau 
convenţii.  
(Trebuie demonstrat  inclusiv existenţa 
agrementelor, autoriza iilor necesare pentru 
utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde 

legislaţia impune în mod expres)  
Se va completa Formularul (F 3.3) 

Nu 

8 
Neimplicarea în situațiile descrise în 
art. 18 al Legii privind achizițiile 
publice nr. 131 din 03.07.2015 

Documente prin care se dovedeşte 
îndeplinirea cerinţei 
• Declaraţie pe proprie r spundere, completat  

Da 
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în conformitate cu Formularul (F 3.5) 

Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ 
sau alte documente echivalente emise de 

autorit ţi compentente din ţara de rezidenţ  a 
ofertantului în cazul operatorului economic 
str in; 
• Certificat cu privire la situația contribuabilului 
– original sau copie – eliberat de Inspectoratul 

Fiscal sau de organul competent în țara de 
re edinț  a operatorului economic str in 
(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau 

al organului competent în țara de re edinț  a 
operatorului economic str in);  

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă şi familiariza cu cerinţele documenta iei de atribuire la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorit ţii contractante: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B l i 
b) Adresa: MD 3121, mun. B lţi, str. A. Puşkin nr. 38 

c) Tel: 0 231 52 473, 52 381 

d) Fax: 0 231 52 473 

e) E-mail: plan_usb@mail.ru 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: economist Angela ibuleac, ef DTI Mircea Petic 

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adres , dup  depunerea cererii de participare (cu 
indicarea clar  a denumirii, adresei, num rului telefonului de contact şi numelui persoanei 

împuternicite de c tre Participant).  

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: https://usarb.md/achizi ii  

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 

de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 

22. Întocmirea ofertelor:  Oferta i documentele de calificare solicitate întocmite clar, f r  
corect ri, cu num r i dat  de ieşiere, cu semn tura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi 
ştampilat, urmeaz  a fi prezentate: 
 

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem 
dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: 

- pân  la: 11:10 

- pe: 03.08.2018 

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 
procedurii negociate: __________________ 

c) Adresa la care ofertele i cererile trebuie transmise: Universitatea de Stat „Alecu Russo” 
din B l i, MD 3121, mun. B lţi, str. A. Puşkin, nr. 38, Sec ia planificare economic , pe suport 

de hârtie în plic. 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoan  este autorizat  s  
asiste la deschiderea ofertelor. 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice 

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat 

26. Garan ia pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie s  fie însoțite de garanție pentru ofert  în valoare de 2 % în form  de:  





 

 

 

DOCUMENTA IA STANDARD 
pentru realizarea achizi iilor publice 

de bunuri i servicii 
 

 

 

 

 
Obiectul achiziţiei:   Echipament informatic 

      

Cod CPV:     30000000-9 

 

Autoritarea Contractant : Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi 

Procedura achiziţiei:  Licitație public  (REPATAT ) 

 

 

 

Licita ia Nr. 340/18 din „03” august 2018 ora 11:10 

Nr. BAP 55 din „13” iulie 2018   

Data deschiderii: „03” august 2018 ora 11:10 
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I. SEC IUNEA 1 

INSTRUC IUNI PENTRU OFERTAN I (IPO) 
[Notă: nu va fi modificată de către Autoritatea Contractantă!] 

A. Dispoziții generale 
1. Scopul licitaţiei 
1.1. Autoritatea contractant , indicat  în Fişa de date a achizi iei (FDA 1.1.), emite 

Documentele de atribuire în vederea furniz rii de bunuri/servicii, dup  cum este specificat în FDA 

2 List  bunuri/servicii i specificații tehnice. Obiectul şi num rul licitaţiei sînt specificate în FDA 
1.2.-1.3. 

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie  
2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie public  sînt: 
a. libera  concurenţă; 
b. eficienţa utilizării fondurilor publice; 
c. transparenţa; 
d. tratamentul egal; 
e. protecția mediului; 
f. respectarea ordinii de drept; 
g. confidenţialitatea. 
3. Legislaţia aferentă procedurii de achiziție 
3.1 Atribuirea contractului de achiziţie public  se realizeaz  în conformitate cu prevederile 

urm toarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova: 

a. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.   

4. Sursa de finanţare 
4.1.  Autorit ţii contractante i-au fost alocaţi bani publici, dup  cum este indicat în FDA 1.7 

pentru pl ţi conform contractului pentru care acest document de atribuire este emis. 

5. Participanţii la licitaţie 
5.1.    Participant la licitaţie poate fi orice operator economic cu statut de întreprinz tor, 

rezident sau nerezident, persoan  fizic  sau juridic , care are dreptul de a participa, în condiţiile 
Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţii publice.  

5.2.    Participantul la licitaţie poate fi persoan  fizic  sau juridic , companie, asociaţie sau 
orice combinaţie legal  a acestora, care a fost invitat  s  participe la procedura de achiziţii publice 
sau doreşte s  participe, sau depune ofert  în urma anunțului de participare. 

5.3.    Întreprinderile de stat ale Republicii Moldova pot participa la procedura de achiziție 

doar în cazul în care demonstreaz  c  sînt autonome din punct de vedere juridic şi financiar.  

5.4.   Ofertantul depune o declaraţie potrivit formularului din  secţiunea a 3-a (F3.4), referitor 

la faptul c  acesta (inclusiv membrii Asociației) nu este în conflict de interes privind participarea 
lui la licitaţie, şi anume: (i) nu este asociat şi nici nu a fost asociat în trecut, în mod direct sau 
indirect, cu vreun consultant sau alt  entitate care a preg tit specificaţiile şi alte documente 
aferente acestei licitaţii; şi (ii) depune doar o singur  ofert , cu excepţia ofertelor alternative 
conform articolului IPO22 (aceasta nu restrînge participarea subcontractorilor în mai multe 
oferte).   

5.5. Ofertantul nu este admis la licitaţie în cazul în care acesta este inclus în Lista de 
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interdicţie a operatorilor economici, conform prevederilor articolului IPO39. 

5.6. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor  de achiziții publice este 
rezervat de c tre Guvern, dup  cum este stipulat în FDA 1.14., atelierelor protejate n care 

majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilit ţi care, prin natura sau gravitatea 
deficienţelor lor, nu pot desf şura o activitate profesional  în condiţii normale. 

6. Cheltuielile de participare la licitaţie 
6.1. Ofertantul suport  toate costurile legate de preg tirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea 

contractant  nu poart  nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desf şurarea sau 
rezultatul procedurii de licitaţie. 

7. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei 
7.1. Oferta, documentele legate de atribuire şi toat  corespondenţa dintre ofertant şi 

autoritatea contractant  vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de 
specialitate tip rit , care fac parte din ofert , pot fi în alt  limb , cu condiţia ca acestea s  fie 
însoţite de o traducere exact  a fragmentelor relevante în limba de stat, cu excepţia cazurilor în 
care acest lucru este permis în FDA1.12.   

8. Secţiunile Documentelor de atribuire 
8.1. Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în 

conjuncţie cu orice modificare conform articolului IPO9. 

Secţiunea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO) 
Secţiunea a 2-a. Fişa de date a achiziţiei (FDA) 
Secţiunea a 3-a. Formulare pentru depunerea ofertei 

Secţiunea a 4-a. Caietul de sarcini. Specificații tehnice i preț. 
Secţiunea a 5-a. Formular de contract 

9. Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire 
9.1. Participantul care solicit  clarific ri asupra documentelor de atribuire va contacta 

autoritatea contractant , în scris, la adresa specificat  în FDA1.13. Autoritatea contractant  va 
r spunde în scris la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limit  pentru depunerea 
ofertelor. Autoritatea contractant  va transmite copii ale r spunsului tuturor participanţilor care au 
obţinut documentele de atribuire direct de la aceasta, incluzînd o descriere a cererii, dar f r  
identificarea sursei.  

9.2. În orice moment, înainte de termenul-limit  de depunere a ofertelor, autoritatea 
contractant  poate modifica documentele de atribuire. Orice modificare, efectuat  în scris, va 
constitui parte component  a documentelor de atribuire şi va fi comunicat  imediat, în scris, 
tuturor participanţilor care au obţinut documentele de atribuire direct de la autoritatea contractant  
dup  aprobarea Agenției Achiziții Publice.  

10. Practicile de corupere şi alte practici interzise 
10.1. Guvernul solicit  ca autorit ţile contractante şi participanţii la licitaţiile publice s  

respecte cele mai înalte standarde ale eticii de conduit  în desf şurarea şi implementarea 
proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor finanţate din banii publici.  

10.2. În conformitate cu prevederile punctului IPO10.1, în cazul în care Agenţia Achiziţii 
Publice sau autoritatea contractant  va depista c  ofertantul a fost implicat în practicile descrise în 
punctul IPO10.3 în cadrul procesului de concurenţ  pentru contractul de achiziţie public  sau pe 

parcursul execut rii contractului, aceasta:  

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a 
operatorilor economici; sau  
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b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul  al Legii nr.  din . 7.  privind achiziţiile publice. 
10.3. În vederea aplic rii prevederilor acestui punct, nu se permit urm toarele acţiuni în 

cadrul procedurilor de achiziţie şi execut rii contractului: 

a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;  
b. orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;  
c. înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; 
d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; 
e. distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise mai sus; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. 
10.4. Personalul autorit ţii contractante va avea obligaţii egale cu privire la excluderea 

practicilor de constrîngere pentru obţinerea beneficiilor personale în leg tur  cu desf şurarea 
achiziţiilor publice. 

B. Criterii de calificare 
11. Criterii generale 
11.1. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, 

operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autorit ţile competente stabilite de 
autoritatea contractant  în cadrul procedurilor de achiziţie public . În dependenț  de specificul 
achiziției i procedura aleas , autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare 
procedur  în parte criteriile de calificare cît i documentele suport necesare a fi prezentate de c tre 
operatorii economici.  

11.2. Autoritatea contractant  va aplica criterii i cerințe de calificare numai referitoare la: 

a) situaţia personal  a ofertantului sau ofertantului;  
b) capacitatea de exercitare a activit ţii profesionale;  
c) situaţia economic  şi financiar ;  
d) capacitatea tehnic  şi/sau profesional ;  
e) standarde de asigurare a calit ţii;  
f) standarde de protecţie a mediului 
12. Situația personală a ofertantului 
12.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la 

procedura de atribuire a contractului de achiziţie  public . 

12.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice 
ofertant sau candidat despre care are cunoştinţ  c , în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin 
hot rîrea definitiv  a unei instanţe judec toreşti, pentru participare la activit ţi ale unei organizaţii 
sau grup ri criminale, pentru corupţie, pentru fraud  şi/sau pentru sp lare de bani. 

12.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie public , şi 
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respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afl  în oricare dintre urm toarele situaţii: 

a. a intrat în faliment ca urmare a hot rîrii judec tore ti;  
b. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plat  a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigur ri 

sociale c tre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; 

c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hot rîrea definitiv  a unei instanţe 
judec toreşti, pentru o fapt  care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli în materie profesional ;  

d. prezint  informaţii false sau nu prezint  informaţiile solicitate de c tre autoritatea 
contractant , în scopul demonstr rii îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

e. este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. 
12.4. Autoritatea contractant  are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru 

demonstrarea faptului c  ofertantul nu se încadreaz  în una dintre situaţiile prev zute mai sus orice 
document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care 
ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise 

de autorit ţi competente din ţara respectiv . 

12.5. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la alin. IPO12.3, în conformitate cu legislaţia 
intern  a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicit ri se refer  la persoane fizice şi 
persoane juridice, inclusiv, dup  caz, la directori de companii sau la orice persoan  cu putere de 
reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul.  

12.6. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit 
documente de natura celor prev zute la IPO12.4 sau respectivele documente nu vizeaz  toate 
situaţiile prev zute la alin. IPO12.1 i IPO12.3, autoritatea contractant  are obligaţia de a accepta 

o declaraţie pe propria r spundere sau, dac  în ţara respectiv  nu exist  prevederi legale referitoare 
la declaraţia pe propria r spundere, o declaraţie autentic  dat  în faţa unui notar, a unei autorit ţi 
administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. 

13. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 
13.1. Autoritatea contractant  solicit  oric rui ofertant s  prezinte  dovada din care s  rezulte 

o form  de înregistrare ca persoan  juridic , capacitatea legal  de a furniza/presta bunuri/servicii, 
în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit. 

14. Situaţia economică şi financiară 
14.1. Capacitatea economic  şi financiar  se realizeaz , dup  caz, prin prezentarea unuia sau 

mai multor documente relevante, cum ar fi:  

a. declaraţii bancare corespunz toare sau, dup  caz, dovezi privind asigurarea riscului 
profesional;  

b. raport financiar sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prev zut  de 
legislaţia ţ rii în care este stabilit ofertantul, extrase de raport financiar;  

c. declaraţii privind cifra de afaceri global  sau, dac  este cazul, privind cifra de afaceri 
în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioad  anterioar , care vizeaz  
activitatea din cel mult ultimii trei ani, în m sura în care informaţiile respective sunt disponibile; în 
acest ultim caz autoritatea contractant  are obligaţia de a lua în considerare şi data la care 
operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercial .  

15. Criterii de capacitate financiară 
15.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiar  pentru a se califica 

cerinţelor de îndeplinire a contractului: 

a) realizarea satisf c toare a unei livr ri de bunuri i/sau prest ri de servicii similare pe 
parcursul unei perioade specificate în FDA, în care valoarea unui contract individual a  constituit 
suma stabilit  în FDA 3.6; şi 
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b) disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, sau de resurse creditare de la o 

banc , conform FDA 3.4. 

16. Capacitate tehnică și/sau profesională  
16.1. În cazul aplic rii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul 

verific rii capacit ţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractant  are dreptul 
de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce 
urmeaz  s  fie furnizate şi numai în m sura în care aceste informaţii sunt relevante pentru 
îndeplinirea contractului, urm toarele: 

a. o list  a principalelor livr ri de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd 
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac  aceştia din urm  sunt autorit ţi contractante 

sau clienţi privaţi. Livr rile de produse se confirm  prin prezentarea unor certificate/documente 
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c tre clientul beneficiar. În cazul în care 
beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea 

obţinerii unei certific ri/confirm ri din partea acestuia, demonstrarea livr rilor de produse se 
realizeaz  printr-o declaraţie a operatorului economic;  

b. o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la m surile aplicate în vederea 
asigur rii calit ţii, precum şi, dac  este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;  

c. informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune 
sau al c rui angajament de participare a fost obţinut de c tre ofertant, în special pentru asigurarea 
controlului calit ţii;  

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care s  ateste 
conformitatea produselor, identificat  clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;  

e. mostre (în m sura în care necesitatea prezent rii este justificat ), descrieri şi/sau 
fotografii a c ror autenticitate trebuie s  poat  fi demonstrat  în cazul în care autoritatea 
contractant  solicit  acest lucru.  

16.2. În cazul aplic rii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul 
verific rii capacit ţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractant  
are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea 
serviciilor ce urmeaz  s  fie prestate şi numai în m sura în care aceste informaţii sunt relevante 
pentru îndeplinirea contractului, urm toarele:  

a. o list  a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, 
perioade de prestare, beneficiari, indiferent dac  aceştia din urm  sunt autorit ţi contractante sau 
clienţi privaţi. Prest rile de servicii se confirm  prin prezentarea unor certificate/documente emise 
sau contrasemnate de o autoritate ori de c tre clientul privat beneficiar. În cazul în care 
beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea 
obţinerii unei certific ri/confirm ri din partea acestuia, demonstrarea prest rilor de servicii se 
realizeaz  printr-o declaraţie a operatorului economic;  

b. o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la m surile aplicate în vederea 
asigur rii calit ţii, precum şi, dac  este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;  

c. informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune 

sau al c rui angajament de participare a fost obţinut de c tre ofertant, în special pentru asigurarea 
controlului calit ţii;  

d. informaţii referitoare la studiile, preg tirea profesional  şi calificarea personalului de 
conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;  

e. o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor 
de conducere în ultimii 3 ani;  

f. dac  este cazul, informaţii privind m surile de protecţie a mediului pe care operatorul 
economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii;  

g. informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunz toare a contractului de servicii;  

h. informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, 
intenţia s  o subcontracteze.  
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16.3. Capacitatea tehnic  şi profesional  a ofertantului poate fi susţinut , pentru îndeplinirea 
unui contract, şi de o alt  persoan , indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi 
persoana respectiv . 

17. Criterii de experiență 
17.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţ  în livrarea bunurilor şi/sau 

prestarea serviciilor pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului: 

a. experienţ  specific  în livrarea bunurilor şi/sau prestarea serviciilor similare, specificat 

în FDA 3.6.;  

b. capacitate minim  de producere sau echipamentele i/sau capacitate minim  
profesional  specificate în FDA 3.7. 

18. Standarde de asigurare a calităţii și de protecție a mediului. 
18.1. Autoritatea contractant  solicit  oric rui ofertant s  prezinte documente care se atest  

faptul c  operatorul economic respect  anumite standarde de asigurare a calit ţii i de protecţie a 
mediului. 

19. Calificarea candidaților în cazul asocierii 
19.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare i 

selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activit ții profesionale i cele referitoare la situația 
personal  trebuie îndeplinite de c tre fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economic  i 
financiar  i cele referitoare la capacitatea tehnic  i profesional  pot fi îndeplinite prin cumul 
proporțional sarcinilor ce revin fiec rui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei 
asocieri, cifra de afaceri medie anual  luat  în considerare va fi  valoarea general , rezultat  prin 
însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunz toare fiec rui membru al asocierii. În cazul 
unei asocieri, cerințele privind standardele asigurare a calit ții i protecție a mediului, trebuie 
îndeplinite de fiecare membru al asocierii. În ceea ce prive te experiența similar , pentru a se 
califica conform cerințelor stabilite, cel puțin unul din asociați urmeaz  s  întruneasc  cerința dat , 
iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiec rui asociat. 

 
C. Pregătirea ofertelor 

20. Documentele ce constituie oferta 
20.1. Oferta va cuprinde urm toarele: 

a) Formularul ofertei (F3.1); 

b) Garanţia pentru  ofert  (F3.2) în original; 

c) Caietul de sarcini. Specificaţii tehnice i preț (F4.1 i F4.2.); 
d) Formularul informativ despre ofertant (F3.3), inclusiv toate certificatele şi 

documentele enumerate în FDA 3; 

e) Declarația privind conduita etic  i neimplicarea în practici frauduloase i de corupere 
(F.3.4); 

f) orice alt document cerut în FDA. 

20.2. Toate documentele menţionate la literele a), b) şi c) ale punctului IPO20.1 vor fi 

completate f r  nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu 
informaţia solicitat . Completarea defectuoas  a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca 
fiind necorespunz toare. 

21. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor şi serviciilor 
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21.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de 

atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atest  faptul c  
bunurile se conformeaz  condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în 
secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini. 

21.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnic  a bunurilor şi serviciilor propuse, cantit ţilor 
propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specifica ii tehnice (F4.1) i 
Specifica ii de pre  (F4.2). De asemenea, ofertantul va include literatur  de specialitate, desene, 

extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative.  

22. Principiul unei singuri oferte. Oferte alternative 
22.1. Ofertantul va depune doar o singur  ofert , individual sau în calitate de membru al 

Asociației. Toate ofertele cu participarea unui ofertant care depune sau particip  la mai multe 
oferte vor fi respinse (aceasta nu se refer  la participarea subcontractorilor în mai multe oferte). 
Ofertele alternative nu vor fi acceptate, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în 
FDA 4.1. 

23. Garanţia pentru ofertă  
23.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofert  (F3.2), dup  cum 

este specificat în FDA 4.2.  

23.2. Garanţia pentru ofert  va fi în suma specificat  în FDA 4.3, în lei moldoveneşti, emis  
de o banc  licenţiat  şi va fi:  

a) în form  de garanţie bancar  de la o instituţie bancar , valabil  pentru perioada de 
valabilitate a ofertei sau alt  perioad  prelungit , dup  caz, în conformitate cu punctul IPO25.2; 

sau 

b) transfer pe contul autorit ţii contractante; sau 

c) alte forme acceptate de autoritatea contractant , specificate în FDA 4.2. 

23.3. Dac  o garanţie pentru ofert  este cerut  în conformitate cu  punctul IPO23.1, orice 

ofert  neînsoţit  de o astfel de garanţie preg tit  în modul corespunz tor va fi respins  de c tre 
autoritatea contractant  ca fiind necorespunz toare. 

23.4. Garanţia pentru ofert  a ofertanţilor necîştig tori va fi restituit  imediat de la 
producerea oric rui din urm toarele  evenimente: 

a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofert ;  

b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bun  execuţie a 
contractului, dac  o astfel de garanţie este prev zut  în documentaţia de atribuire; 

c) suspendarea procedurii de licitaţie f r  încheierea unui contract de achiziţii publice; 

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care 
documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. 

23.5. Garanţia pentru ofert  poate fi reţinut : 

a) dac  un ofertant îşi retrage sau îşi modific  oferta în timpul perioadei de valabilitate a 
ofertei specificate de c tre ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prev zute în 
punctul IPO25.2; sau  

b) dac  ofertantul cîştig tor refuz :  

-  

- s  depun  Garanţia de bun  execuţie conform punctului IPO48; 

- s  semneze contractul conform punctului IPO49. 

23.6. Garanţia pentru ofert  prezentat  de Asociație trebuie s  fie în numele Asociației care 



9 

depune oferta. Dac  Asociația nu a fost constituit  juridic la momentul licitaţiei, Garanţia pentru 
ofert  va fi în numele tuturor membrilor intenţionaţi. 

24. Preţuri  
24.1. Preţurile indicate de c tre ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specifica iile de 

pre  (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate mai jos. 

24.2. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specifica iile tehnice 
(F4.1) i Specifica iile de pre  (F4.2). 

24.3. Preţul ce urmeaz  a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma total  a ofertei, 
inclusiv TVA. 

24.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi 
regulilor prev zute în ediţia curent  a Incoterms, publicat  de c tre Camera Internaţional  de 
Comerţ, dup  cum este men ionat în FDA 4.4. 

24.5. Preţurile vor fi indicate dup  cum este ar tat în Specifica iile de pre  (F4.2). 
24.6. Autoritatea contractant  va efectua achit ri conform metodologiei i condițiilor 

indicate în FDA 4.7. 

25. Termenul de valabilitate a ofertelor 
25.1. Ofertele vor r mîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA 4.8. de la data-

limit  de depunere a ofertei stabilit  de autoritatea contractant . O ofert  valabil  pentru un termen 
mai scurt va fi respins  de c tre autoritatea contractant  ca fiind necorespunz toare. 

25.2. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, 

autoritatea contractant  poate cere ofertanţilor s  extind  perioada de valabilitate a ofertelor lor, cu 
maximum 60 zile de la termenul iniţial. Solicitarea şi r spunsurile vor fi f cute în scris. În cazul în 
care se cere o garanţie pentru ofert  în cadrul licitaţiei, conform prevederilor punctului IPO23, 

aceasta de asemenea va fi extins  pentru perioada corespunz toare. Un ofertant poate refuza 
solicitarea de extindere f r  a pierde garanţia pentru ofert . Ofertanţilor ce aprob  solicitarea de 

extindere nu li se va cere şi nu li se va permite s  modifice ofertele. 

26. Valuta ofertei 
26.1. Preţurile pentru bunurile şi serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu 

excepţia cazurilor în care FDA 4.9. prevede altfel.  

27. Formatul şi semnarea ofertei 
27.1. Ofertantul va preg ti originalul documentelor ce cuprind oferta, dup  cum este descris 

în punctul IPO20. 

27.2. Oferta va fi tip rit  sau scris  cu cerneal  care nu poate fi ştears  şi va fi semnat  de 
c tre persoana autorizat  s  semneze în numele ofertantului. Aceast  autorizare va fi efectuat  în 
form  de scrisoare de delegare/împuternicire, care se ataşeaz  la Formularul informativ despre 

ofertant (F3.3). Numele şi funcţia fiec rei persoane ce semneaz  scrisoarea de 
delegare/împuternicire se va tip ri sub semn tura respectiv . Toate paginile ofertei vor fi 
numerotate succesiv şi semnate/notate cu iniţiale de c tre persoana ce semneaz  oferta cu ata area 
a borderoului documentelor conținute în ofert . 

27.3. Orice înscrieri suplimentare, şters turi sau suprascrieri vor fi valabile doar dac  sînt 
semnate sau parafate de c tre persoana autorizat  s  semneze oferta. 

D. Depunerea și deschiderea ofertelor 
28. Depunerea, sigilarea şi marcarea ofertelor 
28.1. Ofertanţii pot s  depun  ofertele prin intermediul serviciilor poştale sau personal. 
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Ofertanţii vor depune separat oferta financiar  i oferta tehnic , incluisv dac  se permite conform 
prevederilor FDA4.1. ofertele alternative, în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod corespunz tor. 
Plicurile cu oferta financiar , tehnic  i dup  caz alternativ  vor fi plasate într-un singur plic 

sigilat.  

28.2. Plicul va conține: 

a) numele şi adresa ofertantului; 

b) adresa  autorit ţii contractante în conformitate cu punctul FDA5.2.; 

c) num rul licitaţiei, conform punctului FDA1.3., şi orice semne adiţionale de 
identificare, dac  este specificat în FDA5.1.;  

d) o avertizare s  nu fie deschise înainte de ora şi data deschiderii ofertelor, în 
conformitate cu punctul FDA5.3. 

28.3. Dac  plicurile nu sînt sigilate şi marcate conform cerinţelor de mai sus, autoritatea 
contractant  nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorect  sau deschiderea înainte 
de termen a ofertei. 

29. Termenul limita de depunere a ofertelor 
29.1. Ofertele se vor primi de c tre autoritatea contractant  nu mai tîrziu de data şi ora 

specificate în FDA5.2. Autoritatea contractant  poate, la discreţia sa, s  extind  termenul-limit  
de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul 
IPO9, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorit ţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi 
supuse ulterior termenului-limit  prelungit. 

30. Oferte întîrziate 
30.1. Autoritatea contractant  nu va lua în considerare nici o ofert  depus  dup  expirarea 

termenului-limit  de depunere a ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.2. Orice ofert  primit  
de c tre autoritatea contractant  dup  termenul-limit  de depunere a ofertelor va fi înregistrat  în 
modul corespunz tor şi restituit  ofertantului f r  a fi deschis , cu consemnarea în procesul-verbal 

de deschidere. 

31. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor 
31.1. Un ofertant poate retrage, substitui sau modifica oferta sa dup  ce a fost depus  doar 

pîn  la termenul-limit  de depunere a ofertelor prin trimiterea unei notific ri în scris, în 
conformitate cu punctul IPO27, semnat  în modul corespunz tor de c tre un reprezentant autorizat 
şi incluzînd o copie a scrisorii de delegare/împuternicire, în conformitate cu punctul IPO27.2. 

Substituirea sau modificarea corespunz toare a ofertei trebuie s  fie însoţit  de o notificare în scris. 
În cazul retragerii ofertei, aceasta se va face printr-o scrisoare autorizat  din partea ofertantului. 

31.2. Ofertele care se solicit  a fi retrase în conformitate cu punctul IPO31.1 vor fi înapoiate 

la momentul solicit rii ofertantului, f r  a fi deschise. 

31.3. Nici o ofert  nu poate fi retras , substituit  sau modificat  în perioada dintre termenul 
de deschidere a ofertelor şi expirarea perioadei de valabilitate a ofertei sub sancțiunea reținerii 
garanției pentru ofert . 

32. Deschiderea ofertelor 
32.1. Autoritatea contractant  va deschide ofertele în public la adresa, data şi ora specificate 

în FDA 5.3.  

32.2. Toate plicurile vor fi deschise unul cîte unul, citind:  

a) numele ofertantului şi dac  exist  vreo modificare a ofertei;  

b) preţurile ofertei, pe lot şi total;  
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c) prezenţa Garanţiei de ofert , dac  se aplic ;  

d) documentele prezentate de ofertant.  

Nu va fi respins  nici o ofert   în cadrul procedurii de deschidere, cu excepţia ofertelor 
întîrziate, în conformitate cu punctul IPO30.1. 

32.3. Autoritatea contractant  va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor şi, la 
solicitarea reprezentanţilor operatorilor economici prezenţi la şedinţa de deschidere, îl va înainta 
acestora spre contrasemnare. O copie a procesului-verbal va fi distribuit , la solicitare, ofertanţilor 
care au depus ofertele la timp. 

32.4. Formularul ofertei (F3.1) şi Formularul Specifica ii tehnice (F4.1) i Formularul 
Specifica ii de pre  (F4.2), care reprezint  valoarea financiar  a propunerii, vor fi contrasemnate 
de c tre toţi membrii grupului de lucru. 

E. Evaluarea și compararea ofertelor 
33. Confidenţialitate 
33.1. Informaţiile ce ţin de examinarea, evaluarea, compararea ofertelor nu vor fi dezv luite 

ofertanţilor sau altor persoane ce nu sînt oficial implicate în acest proces, pîn  la momentul 
înregistr rii contractului în modul stabilit. 

33.2. Orice acţiuni ale unui ofertant de a influenţa autoritatea contractant  în examinarea, 
evaluarea, compararea ofertelor sau în luarea deciziilor de adjudecare a contractului pot avea drept 

consecinţ  respingerea ofertei acestuia. 

34. Clarificarea ofertelor 
34.1. Autoritatea contractant  poate, la discreţia sa, s  cear  oric ruia dintre ofertanţi o 

clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea, compararea ofertelor. Nu vor 

fi solicitate, oferite sau permise schimb ri în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia 
corect rii erorilor aritmetice descoperite de c tre autoritatea contractant  în timpul evalu rii 
ofertelor, în conformitate cu punctul IPO35. 

34.2. În cazul în care ofertantul nu ofer  autorit ţii contractante clarific rile solicitate în 
timpul stabilit în cererea de clarificare (cu condiţia c  recepţionarea acestei cereri a fost confirmat  
de c tre ofertant), oferta respectiv  poate fi respins . 

35. Determinarea conformităţii ofertelor 
35.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de c tre autoritatea contractant  urmeaz  a fi 

bazat  pe conţinutul ofertei. 

35.2. Se consider  conform  cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor 
şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri 
neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înl turate f r  a afecta esenţa ofertei. O abatere se va 
considera ca fiind neînsemnat  dac :  

a) nu afecteaz  în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa 
bunurilor şi/sau a serviciilor specificate în contract;   

b) nu limiteaz  în orice mod substanţial drepturile autorit ţii contractante sau obligaţiile 
ofertantului conform contractului;   

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitiv  a altor ofertanţi ce prezint  
oferte conforme cerinţelor. 

35.3. Dac  o ofert  nu este conform  cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi 

respins  de c tre autoritatea contractant  şi nu poate fi f cut  corespunz toare ulterior de c tre 
ofertant prin corectarea abaterilor, erorilor sau omiterilor esenţiale.  
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36. Neconformităţi, erori şi omiteri 
36.1. Autoritatea contractant  are dreptul s  considere oferta conform  cerinţelor dac  

aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri 

ce pot fi înl turate f r  a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în 
m sura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.  

36.2. Dac  ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoas  nu accept  corectarea erorilor 
aritmetice, oferta acestuia este respins . 

37. Examinarea ofertelor 
37.1. Autoritatea contractant  va examina ofertele pentru a confirma faptul c  toate 

documentele şi documentaţia tehnic  cerut  în punctul IPO20 au fost prezentate şi pentru a 
determina caracterul complet al fiec rui document depus. 

37.2. Autoritatea contractant  va confirma faptul c  urm toarele documente şi informaţii au 
fost prezentate în cadrul licitaţiei:   

a) Formularul ofertei (F3.1);  

b) Garanţia pentru ofert , în conformitate cu punctul IPO23; 

c) Specificaţii tehnice (F4.1) i Specificaţii de preț (F4.2); 

d) Formularul informativ despre ofertant  (F3.3), i toate certificatele şi documentele 
enumerate în FDA3; 

e) Declarația privind conduita etic  i neimplicarea în practici frauduloase i de corupere 
(F.3.4). 

Dac  oricare dintre aceste documente sau informaţii lipsesc, oferta va fi respins . 

38. Calificarea ofertantului 
38.1. Autoritatea contractant  va determina dac  ofertantul este calificat s  execute 

Contractul. 

38.2. Aprecierea calific rii va fi bazat  pe o examinare minuţioas  a documentelor de 
calificare ale ofertantului, incluse în ofert  conform prevederilor punctului IPO20, clarific rilor 
posibile conform punctului IPO34, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO12-18. 

Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calific rii 
ofertantului. 

38.3. O apreciere afirmativ  va constitui drept premis  pentru adjudecarea contractului 
ofertantului respectiv. O apreciere negativ  va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care 
autoritatea contractant  poate trece la urm toarea ofert  cea mai avantajoas  economic, pentru a 
face o apreciere similar  a capacit ţilor acelui ofertant în executarea contractului. 

39. Descalificarea ofertantului 
39.1. Autoritatea contractant  va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin 

informaţii false, cu scopul calific rii, sau deruteaz  ori face reprezent ri neadev rate pentru a 
demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, 
autoritatea contractant  poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea 
ulterioar  în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor 
economici pe un termen de 3 ani.  

39.2. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezint  un înscris oficial şi este 
întocmit  de c tre Agenţia Achiziţii Publice cu scopul de a limita participarea operatorilor 

economici la procedurile de achiziţie public . Aceasta este întocmit , actualizat  şi ţinut  de 
Agenţie conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţii 
publice. 
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39.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost 
iniţiat  procedura de  sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau 
dac  activit ţile ofertantului sînt suspendate ori exist  un proces de judecat  privind oricare dintre 

cele menţionate. 

39.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplic rii sancţiunilor administrative sau penale, pe 
parcursul ultimilor 3 ani, faţ  de persoanele de conducere ale operatorului economic în leg tur  cu 
activitatea lor profesional  sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de 
achiziţii publice. Ofertanţii vor prezenta informaţia corespunz toare în punctul 3.3 al Formularului 
informativ despre ofertant din secţiunea a 3-a (F3.3).   

39.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor pl ţi obligatorii în 
conformitate cu legislaţia ţ rii în care el este rezident. Autoritatea contractant  va solicita 
ofertanţilor s  demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi 
componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.  

39.6. Autoritatea contractant  descalific  ofertantul dac  constat  c  acesta este inclus în 
Lista de interdicţie a operatorilor economici.  

39.7. Autoritatea contractant  nu accept  oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde 
cerințelor de calificare. 

40. Evaluarea tehnică 
40.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examin rii prealabile, conform punctului 

IPO38,  vor fi admise spre evaluarea tehnic . 

40.2. Autoritatea contractant  va examina ofertele pentru a confirma faptul c  toţi termenii şi 
condiţiile specificate în contract au fost acceptate de c tre ofertant f r  devieri majore sau rezerve. 

40.3. Autoritatea contractant  va evalua aspectele tehnice ale ofertei depuse pentru a verifica 
îndeplinirea tuturor cerinţelor specificate în secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini a documentelor de 

atribuire, f r  abateri, erori sau omiteri esenţiale.  

40.4. Dac , în urma examin rii termenilor, condiţiilor şi evalu rii tehnice, autoritatea 
contractant  stabileşte c  oferta nu este conform  cerinţelor potrivit condiţiilor din punctul IPO35, 

oferta va fi respins .  

41. Evaluarea financiară 
41.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examin rii tehnice, conform punctului 

IPO40, vor fi admise pentru evaluarea financiar . 

41.2. În scopul evalu rii financiare şi compar rii ofertelor, toate preţurile ofertelor exprimate 
în valute diferite (în cazul în care acest lucru este permis conform FDA4.9. vor fi convertite de 

c tre autoritatea contractant  într-o singur  valut  specificat  în FDA 6.1., utilizînd ratele de 
schimb stabilite, şi la data specificat  în FDA 6.1. 

41.3. Autoritatea contractant  va lua în considerare urm toarele: 

a) evaluarea va fi efectuat  pe loturi sau pe poziţii astfel cum este stabilit în  FDA 6.2; 

b) preţul ofertei stabilit conform punctului IPO24, inclusiv taxele locale aplicabile în 
Republica Moldova (tarife, accize etc.), cu excepţia TVA, care ar fi aplicate în cazul adjudec rii 
contractului; 

c) ajust rile valorii ofertei ca urmare a erorilor aritmetice, conform punctului IPO36; 

d) factorii de evaluare aplicabili, conform prevederilor din punctul IPO41.4. 

41.4. În cadrul evalu rii financiare, autoritatea contractant  va lua în considerare, pe lîng  
cel mai mic preţ oferit, unul sau mai mulți factori legați de caracteristicile, performanţa, termenii şi 
condiţiile achiziţion rii bunurilor şi/sau serviciilor, dac  acest lucru este specificat în FDA 6.3.  
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41.5. În cazul neaplic rii unuia sau a mai mulți factori conform punctului IPO41.4, se va 

folosi criteriul cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice. 

42. Compararea ofertelor 
42.1. Autoritatea contractant  va compara toate ofertele conforme cerinţelor pentru a 

determina oferta cea mai avantajoas  economic, în conformitate cu punctul IPO41. 

43. Excluderea negocierilor 
43.1. Nu se vor accepta nici un fel de negocieri cu ofertantul cîştig tor sau cu alţi ofertanţi. 

Ofertantului nu i se va cere, drept condiţie pentru adjudecarea contractului, s -şi asume 
responsabilit ţi care nu au fost prev zute în documentele de atribuire, precum şi s  majoreze preţul 
oferit sau s  modifice oferta. 

44. Anularea procedurii 
44.1. Autoritatea contractant  va anula procedura de achiziție în cazul în care sesizeaz  lipsa 

unei concurenţe efective, se afl  în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile 
necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, f r  a-şi crea astfel anumite 
obligaţii faţ  de ofertanţi. Autoritatea contractant  are obligaţia de a comunica în scris tuturor 
participanţilor la procedura de achiziţie public , în cel mult 3 zile de la data anul rii, atît încetarea 
obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anul rii. 

F. Adjudecarea contractului 
45. Criteriul de adjudecare 
45.1. Autoritatea contractant  va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA 

7.1. acelui ofertant a c rui ofert  a fost apreciat  potrivit criteriilor stabilite în punctul IPO41.4 şi 
altor condiţii ca avînd cel mai mic preţ sau fiind cea mai avantajoas  economic şi care este 
conform  cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul s  fie calificat pentru 
executarea contractului.  

46. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul 
adjudecării 

46.1. La momentul adjudec rii contractului, autoritatea contractant  îşi rezerv  dreptul de a 
micşora cantitatea de bunuri şi/sau servicii, specificate iniţial în secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini 

pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, îns  f r  a efectua vreo schimbare în 
preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. 

47. Înştiinţarea de adjudecare 
47.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractant  va 

anunţa în scris ofertantul cîştig tor despre faptul accept rii ofertei şi atribuirii contractului de 
achiziţii publice. 

47.2. Ceilalţi ofertanţi participanţi la licitaţie vor fi informaţi de autoritatea contractant  în 
decurs de 3 zile calendaristice de la data deciziei grupului de lucru, indicîndu-se denumirea şi 
datele de contact ale operatorului economic c ruia i s-a atribuit contractul, precum şi preţul 
contractului. 

47.3. În contextul IPO 47.2, ofertanţii necîştig tori vor fi informați în scris cu privire la 
motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.  

48. Garanţia de bună execuţie 
48.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expir rii Garanţiei 

pentru ofert  (dac  s-a cerut), ofertantul cîştig tor va prezenta Garanţia de bun  execuţie în 
m rimea prev zut  de FDA 7.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bun  execuţie 
(F3.6), inclus în a secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei, sau alt formular acceptabil 
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pentru autoritatea contractant , dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.6).  

48.2. Refuzul ofertantului cîştig tor de a depune Garanţia de bun  execuţie sau de a semna 
contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudec rii şi reţinerea Garanţiei pentru 
ofert . În acest caz, autoritatea contractant  poate adjudeca contractul urm torului ofertant cu 
oferta cea mai bine clasat , a c rui ofert  este conform  cerinţelor şi care este apreciat de c tre 
autoritatea contractant  a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea 
contractant  va cere tuturor ofertanţilor r maşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei 
pentru ofert . Totodat , autoritatea contractant  este în drept s  resping  toate celelalte oferte. 

49. Semnarea contractului 
49.1. O dat  cu expedierea înştiinţ rii de adjudecare, autoritatea contractant  va trimite 

ofertantului cîştig tor Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente 

componente ale contratului. 

49.2. Ofertantul cîştig tor va semna contractul în modul corespunz tor şi îl va restitui 
autorit ţii contractante în termenul specificat în FDA 7.5. 

49.3. Încheierea contractului poate fi suspendat  în cazurile prev zute la punctul IPO51. 

50. Dreptul de contestare 
50.1. Orice operator economic care consider  c , în cadrul procedurilor de achiziţie, 

autoritatea contractant , prin decizia emis  sau prin procedura de achiziţie aplicat  cu înc lcarea 
legii, a lezat un drept al s u recunoscut de lege, în urma c rui fapt el a suportat sau poate suporta 
prejudicii, are dreptul s  conteste decizia sau procedura aplicat  de autoritatea contractant , în 
modul stabilit de Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. 

50.2. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Național  de Soluționare a Contestațiilor. 
Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131 din 
03.07.2015 privind achiziţiile publice.  

50.3. Operatorul economic, în termen de pîn  la  5 zile, dup  caz 10, calendaristice de la data 

la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul s  
depun  la Agenţia Național  pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentat  a 
acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractant . 

50.4. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire 
vor fi depuse pîn  la deschiderea de c tre autoritatea contractant  a pachetelor cu oferte. 
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II. SEC IUNEA 2 

FI A DE DATE A ACHIZI IEI (FDA) 
 
Urm toarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau 
ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, 
prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. 
 1. Dispoziţii generale 
 

Nr. Rubrica 
Datele Autorit ii 

Contractante/Organizatorului procedurii 

1.1. 
Autoritatea contractant /Organizatorul 
procedurii, IDNO: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi  
IDNO: 1007602000972 

1.2. Obiectul achiziției: Echipament informatic 

1.3. Num rul  i tipul procedurii de achiziție: 
Nr.: 340/18  
Tipul procedurii de achiziție: Licitație public  

(repatat ) 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie:  Echipament 

1.5. Codul CPV:  30000000-9 

1.6. 
Num rul i Data Buletinului Achiziţiilor 
Publice:  

Nr. 55 din 13.07.2018  

1.7. 
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici i 
perioada bugetar : 

Surse universit ţii,  Proiect Erasmus + CBHE 

Library Network Support Services (LNSS), 

Proiect ERASMUS+ Licence, Master 

professionnels pour le développement, 
l’administration, la gestion, la protection des 

systèmes et réseaux informatiques dans les 
entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au 

Vietnam (LMPI). 

1.8. Administratorul alocațiilor bugetare: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi  

1.9. 
Pl ţi/mijloace financiare din partea 
partenerului de dezvoltare: 

nu se aplică 

1.10. Denumirea cump r torului: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi  

1.11. Destinatarul bunurilor/serviciilor/ lucr rilor: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi  

1.12. Limba de comunicare: limba de stat 

1.13. 
Pentru clarificarea documentelor de atribuire, 

adresa autorit ţii contractante este: 

Adresa:  
Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi, mun.Băl i, 
str.A.Pu kin, 38 

Tel:   0231  5 24 73; 5 23 81 

Fax:  0231  5 24 73 

E-mail:  plan_usb@mail.ru 

Persoana  
de contact: 

Angela ibuleac; Mircea Petic 

1.14. 
Contract de achiziție rezervat atelierelor 
protejate 
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1.15. Tipul contractului: Vînzare-cump rare 

1.16. 
Condiţii speciale de care depinde 
îndeplinirea contractului:  

În cazul apariției situației prev zut  de garanție, 
tehnica trebuie reparat  în termen de 2 s pt mâni. 
În perioada de reparație în baza garanției trebuie 
s  fie furnizat  o tehnic  similar . Livrarea i 
preluarea echipamentului se efectueaz  din contul 
furnizorului de echipament 

 

2. Listă bunurilor și specifica ii tehnice: 
Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

m sur  

Cantit

atea 

Specificarea tehnic  deplin  solicitat , Standarde de 
referin  

Lot I   -  DTI 

1 30141200-1 

Calculator 

(bloc de sistem, 

monitor, tastatur , 
mouse) 

unit ți 1 

Bloc de sistem: 

CPU: Frequency 3.6 GHz, Cache L1 64 kb x2, 

Cache L2 256 kb x2, Cache L3 3 Mb, Cores 2, 

Threads 4, 64-bit, Integrated Processor 

Graphics. Lithography 22 nm. 

Motherboard: Socket 1151, Dual 2xDDR4-

2133, 1xPCIe X16, CPU graphics, DVI, HDMI, 

4xSATA3, 2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, 

GigabitLAN, 4xUSB3.0 

RAM:  4 Gb DDR4-2400 

PSU: 500W 

Keyboard: USB, Black,  RO/RU 

Mouse: 1200 dpi, USB, Black 

HDD: 1Tb, 7200rpm, 64Mb, SATAIII, new, at 

least 2017 year of production. 

Case: black 

Monitor: 24" Black (1920x1080, 2ms,), D-Sub, 

DVI 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

2 31730000-2 Prelungitor unit ți 1 Lungime 3m, 5 prize 

3 32342412-3 Boxe acustice unit ți 1 Sistem 2.1 50 W 

4 30233100-2 Memoria operativ  unit ți 15 2Gb DDR2-800 PC6400 CL5 

5 31440000-2 Batterii unit ți 2 

Acumulator uscat plumb-acid 12V/20Ah, 

dimensiuni: Lungime 181mm; L țime 77mm; 
În lțime total  167mm. (P/u LG-Ericsson 

iPECS-MG300) 

6 30191200-6 
Multimedia 

Projector 1 
unit ți 2 

DLP® Technology, 3200 ANSI lum, 13000:1, 
Aspect Ratio : Native 4:3 (5 aspect ratio 

selectable), XGA 1024x 768, Projection 

Distance: 1.2 - 12m, HDMI, D-sub, S-Video, 

Composite, 

Control: RS232, 29dB, Lamp 190W, 10000hr, 

2.35kg, Black + BAG 

Garantie: Completa pe 3 ani 

7 31121110-4 Connectors unit ți 5 VGA to HDMI 

8 31440000-2 Batterii unit ți 50 Batterii BIOS 

9 30232130-4 
Printer/scaner/copier 

color 
unit ți 1 

Moduri de culoare: Color, monocrom 

Viteza: Viteza copiere A4 (mono/color): pana 

la 25 ppm, Viteza copiere A3 (mono/color): 

pana 

la 15 ppm, Viteza duplex automat A4 
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(mono/color) : pana la 25 ppm 

Rezolutie copiere: 600 x 600 dpi 

Zoom: 25 – 400 % ajustabil in pasi de 0,1 %, 

Autozoom 

Memorie: 2048 MB standard 

Greutate medie: Tavile 1-4: 52 - 256 g/mp, 

Bypass: 60 - 300 g/mp 

Copii multiple: 1 – 9.999 

Timp prima copie: Color: 7,5 sec, Monocrom: 

6,1 sec. 

Moduri de culoare: Color, monocrom 

SPECIFICATII PRINTER 

Viteza imprimare: A4 (mono/color) 25 ppm, 

A3 (mono/color) 15 ppm, duplex automat A4 

(mono/color) 25 ppm, duplex automat A3 

(mono/color) 15 ppm. 

Rezolu ie imprimare: 1.800 x 600dpi, 1.200 x 

1.200 dpi. 

Limbaje de imprimare: PCL5e/c, PCL6, 

PostScript 3, XPS Ver. 1.0 

Drivere: Windows, Linux 

Porturi: Std: 10BaseT/100BaseTX/1000 

BaseT, Std: Hi-Speed USB. 

Procesor: 1.200 Mhz 

Memorie RAM: 2GB 

HDD: 250 GB 

Fonturi: PS3: tip AgfaMicro (137 fonturi), 

PCL: tip AgfaMicro (80 fonturi). 

SPECIFICATII SCANNER 

Dimensiune scanare: A3 

Formate fisiere: TIFF, PDF, JPEG, XPS, 

PPTx. 

Scanner Driver: Network TWAIN Driver 

Functii scanare: Network Twain Scan, Scanare 

catre HDD, Scanare catre E-mail, Scanare catre 

FTP, Scanare catre SMB (PC), Scanare catre 

USB. 

volum mediu lunar: 13.000 copii/luna 

volum maxim lunar: 80.000 copii/luna 

Warranty 3 years. 

10 30213100-6 Notebook 1 unit ți 1 

CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 2 Core, 4 Threads, 

2.3 GHz, 3 MB Cache, suport DDR4-2400 

MHz, 2 memory chanel, bus speed 4 GT/s.  

RAM: 4 GB DDR4, 2400MHz DIMM.  

MB: 4 GB DDR4 RAM, 1xIntegrated 

GigaEthernet (10/100/1000), Wireless 802.11 

1x1 ac, 1xUSB3.1 Type A, 2xUSB2.0, 1xVGA, 

1xHDMI, 3.5 mm audio. 

 HDD: 500 Gb HDD.  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, black. 

Display&Cam: 15.6", FullHD, HD720p 

webcam cu digital microphones.  

Battery: 4 cell battery 

 KB&Cardreader: Full size KB ,RUS, cu taste 

mnumerice, card reader (SD, SDHC, SDXC).  

Audio: Stereo Speaker.  

Case: Black. 

 OS: DOS 

 Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  



19 

Toate componentele not-refurbished. 

11 30195000-2 Flipchart unit ți 1 Flipchart classic 70*100 

12 30191200-6 
Multimedia 

Projector 2 
unit ți 1 

 2600 ANSI lum, 3 000:1, Aspect Ratio : Native 

4:3 (5 aspect ratio selectable), WXGA 

(1280х800), Projection Distance: S-Video, 

VGA, Composite, 

Control: RS232, 29dB, 5000hr, 2.35kg,  

Garantie: Completa pe 3 ani 

13 30191200-6 Projector 3 unit ți 1 

LCD: LCD: 3 х 0.74" P-Si TFT C2 Fine, 

25000:1, 1800 ANSI lm, Full HD (1920х1080), 
4000hr, Projection Distance: 0.87 - 19.15m, 7,3 

kg. 

Garantie: Completa pe 3 ani 

14 30232130-4 Printer color ink jet Unitați 1 

Ink Palette Supported (Colors) 

6-ink - cyan, magenta, yellow, black, light cyan, 

light magenta 

Minimum Ink Droplet Size 

1.5 pl 

Ink Cartridge Configuration 

6 individual ink tanks 

Print Speed 

Up to 37 ppm - black draft 

Up to 38 ppm - color draft 

Up to 5 ppm - B/W (ISO/IEC 24734) 

Up to 4.8 ppm - color (ISO/IEC 24734) 

Connectivity Technology 

wired 

Interface, USB host, Print on CD/DVD,yes 

Direct Printing Specifications 

PictBridge 

Printer Features 

borderless printing 

Media Handling 

100-sheet input tray 

Type 
personal printer 

Media Type 

envelopes, plain paper 

Media Sizes 

3.95 in x 5.9 in, 5.12 in x 7.1 in, 7.87 in x 9.84 

in, 8.5 in x 43.7 in, A4 (8.25 in x 11.7 in), A5 

(5.83 in x 8.25 in), A6 (4.13 in x 5.83 in), B5 

(6.93 in x 9.83 in), Legal (8.5 in x 14 in), Oficio 

(8.5 in x 13.5 in) 

Envelope Sizes 

International C4 (9 in x 12.75 in), International 

C6 (4.5 in x 6.38 in), International DL (4.33 in x 

8.66 in), US No 10 (4.1 in x 9.5 in) 

Total Media Capacity 

100 sheets 

+ Conteinere cu cerneal  colore 

Garantie: Completa pe 3 ani 

15 30191200-6 
Multimedia 

Projector 3 
unit ți 1 

 2700 ANSI lum, 10 000:1, Aspect Ratio : 

Native 4:3 (5 aspect ratio selectable), WXGA 

(1280х800), HDMI, S-Video, VGA, Composite, 

Control: RS232, 29dB, 5000hr, 2.4kg,  

Garantie: Completa pe 3 ani 

16 30213100-6 Notebook 2 unit ți 1 

CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 2 Core, 4 Threads, 

2.4 GHz, 3 MB Cache, suport DDR4-2133 

MHz, 2 memory chanel, bus speed 4 GT/s.  

RAM: 4 GB DDR4, 2400MHz DIMM.  

MB: 4 GB DDR4 RAM, 1xIntegrated 
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GigaEthernet (10/100/1000), Wireless 802.11 

1x1 ac, 1xUSB3.1 Type A, 2xUSB2.0, 1xVGA, 

1xHDMI, 3.5 mm audio. 

 HDD: 1 Tb HDD.  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, black. 

Display&Cam: 15.6", FullHD, HD720p 

webcam cu digital microphones.  

Battery: 4 cell battery 

 KB&Cardreader: Full size KB ,RUS, cu taste 

mnumerice, card reader (SD, SDHC, SDXC).  

Audio: Stereo Speaker.  

Case: Black. 

 OS: DOS 

 Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

17 32340000-8 Boxe  unit ți 1 

negru, 2.1/14w + 2*8w RMS, radio FM, card 

USB i SD, intrare AUX, muf  de ie ire pentru 
c ti, control prin cablu cu ecran LCD 

Garantie: Completa pe 1 an 

18 30231310-3 Monitor unit ți 1 

Mmonitor 23,8” IPS LED, Black bordless, 4ms, 
50M:1, 250cd, 1920*1080, HDMIx2, Audio 

OUT, VESA. 

Garantie: Completa pe 1 an 

19 30195200-4 Set tabla interactiv  unit ți 1 

Projector: DLP, 1024*768, 1500:1, 3300LM, 

Eco:7000Hrs, HDMI, VGA, S-video, audio 

Mini Jack, MIC, RS-232, usb, 3.2 kg 

Projector mount: universal, 150mm, max.load 

3,2 kg 

Cable HDMI: 20m, High Speed HDMI Cable 

with Internet, male male, braid 100% copper 

Cable VGA 20m, premium VGA 

Surge protection: 6 sockets, 1,5m 

Smart board:  

Technology: IR 

Board diagonal: 83" 

Working area diagonal: 80" 

Surface: optimized for projection independent 

from positioning technology, dry erasable, 

magnetic, matt,  two sets of hotbars on each side 

Writing method: 10 touch points, finger or any 

other stylus 

Aspect ratio: 4:3 

Resolution: 32768 x 32768 

Accuracy: <0,05mm 

Cursor speed: 120"/second 

Response time: First dot 16ms, continuous line 

8ms 

Connection: USB 

Hotkeys: Both sides, 16 hotkeys each 

Board dimensions: 1720 x 1250 x 36 

Working area dimensions: 1680 x 1180 

Board weight: 20 kg 

Power supply: USB Port 

Accessories: Intelligent pentray, Stylus x3 

(black, red, blue), telescopic pointer, USB Cable 

(6m), User manual, wall mounting set 

Optional accessories: mobile stand 

Warranty: asamblare i montarea 
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dispozitivelor din setul, 3 years, life-time for 

surface. Extension to 5 years available. 

Lot II  - Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, 

Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS), proiect nr 

561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018) 

20 30141200-1 

Calculator 

(bloc de sistem, 

monitor, tastatur , 
mouse) 

unit ți 22 

Bloc de sistem: 

CPU: Frequency 3.6 GHz, Cache L1 64 kb x2, 

Cache L2 256 kb x2, Cache L3 3 Mb, Cores 2, 

Threads 4, 64-bit, Integrated Processor 

Graphics. Lithography 22 nm. 

Motherboard: Socket 1151, Dual 2xDDR4-

2133, 1xPCIe X16, CPU graphics, DVI, HDMI, 

4xSATA3, 2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, 

GigabitLAN, 4xUSB3.0 

RAM:  6 Gb DDR4-2400 

PSU: 500W 

Case: black 

Keyboard: USB, Black,  RO/RU 

Mouse: 1200 dpi, USB, Black 

HDD: 500Gb, 7200rpm, 64Mb, SATAIII, new, 

at least 2017 year of production, not 

refurbished. 

Monitor: 19.5" Black (1600x900, 5ms, 200 cd, 

12M:1 (600:1), D-Sub, DVI, Audio 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

21 31154000-0 

Surse de alimentare 

electrica continua 

UPS 

unit ți 1 

UPS 2000VA (3 steps of AVR, CPU controlled, 

USB) metal case, LCD display 3 Germany 

Sockets + USB  

Standard warranty 3 years. 

22 38520000-6 Scanner barcode unit ți 1 

Scaner manual fara fir CCD, functioneaza la 

50m indepartare de baza, tehnologia de scanare: 

linear imager, viteza de scanare pana la 300 

scanari/secunda, citeste cu usurinta toate 

codurile de bare 1D, Code128, EAN-13, EAN-

8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, 

Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-

128, GS1 Databar, timpul de functionare pe 

baterie 17 ore, clasa de protectie: IP54 proiectat 

sa reziste la multiple cazaturi de la o inaltime de 

1.5 m., comunicatii - USB, greutatea scanerului 

(cu baterie) 210g., greutatea bazei 150g., 

baterie: 2200mAh Li-ion, timpul de reincarcare 

a bateriei 3,5 ore. 

Standard warranty 3 years. 

23 32420000-3 Switch unit ți 1 

24-port 10/100/1000Mbps Switch 4xSFP 

expansion slot Gigabit Ethernet connections on 

all ports provide full speed of data transferring 

L2+ feature-Static Routing, helps route internal 

traffic for more efficient use of network 

resources IP-MAC-Port Binding, ACL, Port 

Security, DoS Defend, Storm control, DHCP 

Snooping, 802.1X Authentication and Radius 

provide you robust security strategies L2/L3/L4 

QoS and IGMP snooping optimize voice and 

video application IPv6 support with dual 

IPv4/IPv6 stack, MLD snooping, IPv6 neighbor 

discovery Web, CLI (Console Port, Telnet, 

SSH), SNMP, RMON and Dual Image bring 
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abundant management policies. 

Standard warranty 2 years 

24 48219500-1 KVM Switch 4 port unit ți 1 4 PORT USB KVM SWITCH, DKVM-4U 

25 32232000-8 
Cabluri pentru KVM 

switch 
unit ți 4 4.5M KVM CABLE, DKVM-CB5 

26 38651000-3 Aparat foto unit ți 1 

Rezoluție senzor 24.2 Mp, montarea 
obiectivului – F, Display 3.2”, Tip senzor-
CMOS,Wi-fi, GPS, Stabilizator de imagine, Kit 

18-55 AF-P DX VR, culoare negru 

Garantie: Completa pe 3 ani 

27 30125100-2 Cartridge unit ți 4 
Refill parts for Canon Imagerunner C1225IF 4 

colors 

28 32420000-3 Patch panel unit ți 1 
Patch panel 24 port, LY-PP-F007, fiber optical 

for SC, fit 19” network cabinet 

29 32420000-3 
Open rack metal 

dulap 
unit ți 1 

19” 42U double open rack, SN-IRON 42U-06-

06/10-2R-9005, 600*600-1000*2004/2042*, 

BLACK 

30 32420000-3 Poliț  pentru dulap unit ți 3 
Additional bottom 600*600 for metal cabinet 

rack 

31 48820000-2 Server PC unit ți 1 

● 2 CPU with parameters Cores 14, Threads28, 

● Processor Base Frequency2.20 GHz 

● Max Turbo Frequency3.20 GHz, 

● Cache19.25 MB L3, number of UPI Links2 

● TDP105 W 

● RAM: DIMM DDR4, 4*16Gb  

HDD  1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 

3.5in Hot-plug Hard Drive (2) 6TB 7.2K RPM 

SAS 12Gbps 4Kn 3.5in Hot-plug Hard Drive, 

new, at least 2017 year of production, not 

refurbished HDD. 

● Redundant Power Supply (1+1), Hot-plug,, 

750W (2) Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) 

Riser iDRAC8 Enterprise, 

● Integrated  Remote Access Controller, 

Enterprise On-Board LOM 1GbE (Dual Port for 

Towers, Dual/Quad Port for Racks and Blades) 

● Case 2U standart 

● RAID Internal PERC S130, PERC H330, PERC 

H730, PERC H730P. External:PERC H830 

● Integrated video 16Mb 

● Garantie: Completa pe 3 ani 

● Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  

● Toate componentele not-refurbished. 

Lot III  - ERASMUS+ Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la 
protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au 
Vietnam (LMPI), project nr . 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP 

32 48820000-2 Server PC2 unit ți 1 

CPU: Tip: server, 1xCPU, 4 Core, 4 Threads, 

3.0GHz (nominal), 8 MB Cache, suport DDR4-

2400 MHz, 2 memory chanel, bus speed 8 GT/s.  

RAM: 4x16 GB DDR4-2400 MHz, ECC, 

UDIMM, new, at least 2017 year of production, 

not refurbished.  

MB: 4xDIMM slot, suport 64 GB 2400 MHz 

RAM, integrated storage controler min 6xSATA 

6Gbps cu suport RAID 0/1/5/10, 2xIntegrated 

GigaEthernet (10/100/1000) cu posibilitatea de 

acces la distanta pentru management, 

1xPCIex16 Gen3, 1xPCIex8 Gen3, 

2xUSB3.0(2xRear), 2xUSB2.0(2xRear), 



23 

1xVGA, suport TPM.  

HDD: 4x1 TB, HDD 7.2K RPM, 3.5", SATA 

6Gb/s, new, at least 2017 year of production, 

not refurbished. 

RAID: Hardware RAID support 1/0/5/10/50, 

PCIe Gen3, SAS 12Gb/s SATA 6Gb/s, max 

drive support 8.  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, black. PSU: 

min. 250W max.300W, high efficiency, 

80PLUS Bronze Certified.  

CASE: Mini tower, black, 4x3.5" SATA3, slim 

DVD, chassis intrusion switch, front port: 

1xUSB3.0 Type A, 1xUSB2.0, dimensiunea 

maxima: 40x20x45.  

Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

33 30233100-2 NAS unit ți 1 

CPU: Tip: desktop, 1xCPU, 4 Core, 4 Threads, 

1.5GHz (nominal), 2 MB Cache, suport DDR4 

2400 MHz, 2 memory chanel.  

RAM: 2x4 GB DDR2L, DIMM, new, at least 

2017 year of production, not refurbished.  

I/O: 2xDIMM slot, suport 8 GB DDR3 RAM, 

2xIntegrated GigaEthernet (with Link 

Aggregation / Failover support), 2xM.2 NVMe 

Drive Slots, 2xUSB3.0(1xRear, 1xFront), 

1xeSATA(1xRear). 

 HDD: Cu HDD incluse destinatie NAS 2 TB, 

suport HDD de 12TB, suport Expansion Unit 

(5x3.5" SATA), new, at least 2017 year of 

production, not refurbished. 

 RAID: RAIDsupport 1/0/5/6/10. 

 Suport tehnologii: Hardware Encryption 

Engine (AES-NI).  

PSU: min. 70W max.120W.  

CASE: Mini tower, black, 4x3.5" SATA3 Hot-

Swap bays, front port: 1xUSB3.0 Type A, 

dimensiunea maxima: 180x200x230, greutatea 

maxima 2.5kg(fara discuri), nivel de zgomot 

max. 20 dB(A).  

Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

34 30213100-6 Notebook 2 unit ți 1 

CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 4 Core, 8 Threads, 

1.6GHz (nominal) up to 3.4 GHz, 6 MB Cache, 

suport DDR4-2400 MHz, 2 memory chanel, bus 

speed 4 GT/s.  

RAM: 1x8 GB DDR4, 2400MHz DIMM.  

MB: 2xDIMM slot, suport 16 GB DDR4 RAM, 

1xIntegrated GigaEthernet (10/100/1000), 

Wireless 802.11 1x1 ac si Bluetooth v4.2 

combo, 2xUSB3.1 Type A, 1xUSB2.0, 1xVGA, 

1xHDMI, 3.5 mm audio. 

 GC: 4GB DDR3, 64 bit, 2GHz memory speed 

(efectiv) Pixel rate 6.84 GPixel/s.  

HDD: 1x256 GB, SSD, M2".  
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DVD: DVR+/-RW, internal, slim, black. 

Display&Cam: 15.6", FullHD, HD720p 

webcam cu digital microphones.  

Battery: 4 cell battery, min 40W. 

KB&Cardreader: Full size KB (waterproof), 

RUS, cu taste mnumerice, card reader (SD, 

SDHC, SDXC).  

Audio: Stereo Speaker, Dual Microphones.  

Case: Black. 

 OS: Windows 10 Pro. 

 Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

35 30141200-1 

Calculator 

(bloc de sistem, 

monitor, tastatur , 
mouse) 

unit ți 2 

Bloc de sistem: 

CPU: Frequency 3.6 GHz, Cache L1 64 kb x2, 

Cache L2 256 kb x2, Cache L3 3 Mb, Cores 2, 

Threads 4, 64-bit, Integrated Processor 

Graphics. Lithography 22 nm. 

Motherboard: Socket 1151, Dual 2xDDR4-

2133, 1xPCIe X16, CPU graphics, DVI, HDMI, 

4xSATA3, 2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, 

GigabitLAN, 4xUSB3.0 

RAM:  6 Gb DDR4-2400 

PSU: 500W 

Case: black 

Keyboard: USB, Black,  RO/RU 

Mouse: 1200 dpi, USB, Black 

HDD: 500Gb, 7200rpm, 64Mb, SATAIII, new, 

at least 2017 year of production, not 

refurbished. 

Monitor: 19.5" Black (1600x900, 5ms, 200 cd, 

12M:1 (600:1), D-Sub, DVI, Audio 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara sigilarea 

blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fara 

pastrarea ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie noi, anul 
producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-refurbished. 

36 48219500-1 
Monitor, kvm switch, 

keyboard, mouse 
unit ți 1 

Monitor: 21.5", LED, FullHD 1920x1080 la 

60Hz, unghi de vizualizare 90º (H)/65º (V), 
pixel pitch 0.248x0.248 mm, contrast tipc-

600:1/dinamic-10M:1, aspect ratio 16:9, 

brightess tipical-200cd/mxm, tilt -5 to +20, vesa 

(100mm), 1xVGA, security lock slot, max 

power 20W, VGA cablu inclus.  

Garantie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

Nr. Conexiuni: 4xPC.  

I/O conector: 4x15-pin HDDB Female 

VGA(monitor), 4x6-pin Mini-DIN Female 

PS/2(keyboard), 4x6-pin Mini-DIN Female 

PS/2(mouse).  

Monitor Resolution: 2048x1536.  

SW Controls: Port Select Push Button, 

Keyboard Hot Keys. 

 Accesorii: 4xKVM Cables. 

 Garantie: Completa pe 1 an, fara pastrarea 

ambalajului. 

Keyboard: PS/2, cu cablu, EN/RU (optional 

RO), QWERTY, taste multimedia, full-size, 
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black.  

Mouse: PS/2, cu cablu, optical, 1000 dpi, black. 

Garantie: Completa pe 1 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

37 31154000-0 UPS unit ți 1 

UPS: Tip: Line Interactive, Smart, 

1500VA/900W, LCD status console, I/O 230V. 

I/O interface: USB. 

Socket: 8xEU. 

Battery: Hot-swappable batteries. 

Case: Tower, black. 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

38 32420000-3 Router unit ți 1 

CPU: 1xCore, 720MHz. 

RAM: 128MB. 

Porturi: 5 port, Gbit LAN,1USB type A, 1 SFP 

Performanta: VLAN. 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

39 30234100-9 HDD 1 unit ți 2 

HDD: Tip: NAS, 2 TB, 5.4K RPM, 3.5", 

SATA6Gb/s, cache 128M, new, at least 2017 

year of production, not refurbished. 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

40 32321100-0 Camera Video unit ți 1 

Tip: Camera video profesionala cu zoom optic 

40x in set cu accesorii. 

Sensor: 1/2.84 type HD CMOS Pro; 3 MPIX 

(2.91 MPIX efectiv (2136 x 1362)) 

 Zoom: Optic 20x; Digital 400x 

Focal length: 26.8 - 576mm/ Minimum focus 

distance 60cm (with zoom range) 10mm (wide 

angle). 

Focus: MANUAL: Lens ring, Touchscreen 

OLED (touch Focus, Touch and Track), Focus 

Preset 

AUTO: Face Priority AF / Face Only AF / 

Instant AF / Medium AF / TV AF  

Aperture range: f1.8 - f8 

Filter diameter/ Lenses: 58mm/ 12/10 groups 

Recording format: AVCHD (all modes 

variable bit rate, 4:2:0 colour sampling): 

1920x1080: 50p (28Mbps, linear PCM audio 

available); 1920x1080: 50i/PF25 (24Mbps, 

17Mbps); 1440x1080: 50i/PF25 (5Mbps), MP4 

(all modes variable bit rate, 4:2:0 colour 

sampling): 1920x1080: 50p (35Mbps); 

1920x1080: 25P (24Mbps, 17Mbps);  

Storage media: SDXC/SDHC/SD memory card 

(2 card slots); Dual Format recording, Double 

slot (simultaneous) recording and Relay 

(continuous) recording. 

Recording time: 128GB SDXC card: 10hrs 

10mins (AVCHD max. quality); 8hrs 00mins 

(MP4 max. quality); 91hrs 55mins (MP4 lowest 

quality).  

Monitoring Panel: Organic LED 3.5”; Touch 
and Drag 

Inputs/Outputs: Audio in: 3.5mm microphone 

input jack, headphone output: 3.5mm stereo 

jack, HDMI mini connector, output only)/ USB 

Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, output only), AV 

terminal 3.5mm mini jack (output only for video 

and audio), DC input/ Remote Control Terminal 

2.5mm mini jack.  
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Caracteristici fizice: Dimensiuni: 109x84x182 

mm (main body only) - 131x180x231 mm (fully 

equipped), 770 gr; fully equipped - 1160 gr 

Accesorii: Lentil  cu unghi larg protecție UV, 
Lentil  Telephoto pentru capturarea imaginilor 
la distanț  lung , Parasolar pentru lentil , Card 
de memorie SDHC High Speed Class 10, 64GB 

x 1 buc ,Tripod, Case, 

Garan ie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

41 32353000-2 
Recording Kit 

Hardware 
unit ți 1 

Tip: Profesional, Kit Mobile studio, Podcast, 

Webinars Recordings.  

Operating Principle: Pressure Gradient 

Transducer: Condenser 

Diaphragm: 0.63" / 16.0 mm 

Polar Pattern: Cardioid 

Frequency Range: 40 Hz to 20 kHz  

Maximum :SPL: 136 dB SPL  

Impedance: 100 Ohms 

Load Impedance: 1000 Ohms  

Sensitivity: -33 dB 

Output Connectors: 1 x 3-Pin XLR  

Operating Current Consumption: 2.5 µA 

Operating Voltage: 36 to 52 V.  

Accesories: USB Mixer, Headset, Tripod. 

Garan ie: Completa pe 3 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

42 32353000-2 Audio microphone unit ți 1 

Tip: Profesional, Kit. 

RF Modulation: GFSK 

Frequency Band: 2.4GHz (2405-2478MHz) 

Frequency Response: 35Hz-14KHz±3dB 

Signal-to-Noise Ratio: 76dB or more  

RF output level: 5 mW 

Reception sensitivity: -85dB +/- 3dB / 

0dB=1V/Pa, 1kHz 

Audio input/output: 3.5mm 

Operation range: 50 Meters (164 ft)  

Power requirements: Transmitter and receiver 

are each powered by two AAA batteries 

Battery life: 3.5 to 4 hours of runtime 

Transmitter Dimensions: 2.36 x 3.3 x 1.1"; 

4.37 oz. 

Receiver Dimensions: 2.36 x 3.3 x 1.61"; 4.89 

oz. 

Accesories: Transmitter with belt clip, Receiver 

with camera or tripod mount, Lavalier 

microphone with windscreen, 2 Earphones. 

Garan ie: Completa pe 1 ani, fara pastrarea 

ambalajului. 

43 48620000-0 Soft OS 1 unit ți 1 
Tip: OS Server. Win Svr Essentials 2016, 

64Bit, English, 1pk DSP OEI DVD, 2CPU. 

44 48760000-3 Soft Antivirus 1 unit ți 1 

Tip: Antivirus pentru PC. 

Echipamente protejate: 15 PC.  

Perioada de protectie: 36 luni 
 

Condi ii obligatorii : 
 

1. Lotul I, II şi lotul III: Toat  tehnica i componentele (piesele din interior) trebuie s  fie 
noi, anul producerii tehnicii nu mai vechi de 2017. Toate componentele not-refurbished.  

2. Lotul II şi lotul III: Condițiile finanțatorului i HOT RÎREA nr. 246 din 08.04.2010 cu 
privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livr rile de m rfuri, servicii efectuate pe 
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teritoriul ţ rii şi de acordare a facilit ţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţ  tehnic  şi 

investiţional  în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, se exclude aplicarea TVA. (Proiect Erasmus + CBHE Library Network Support Services 

(LNSS)- nr. 33923, num rul de înregistrare 872114388828, Proiect ERASMUS+ Licence, Master professionnels pour le 

développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, 

au Kazakhstan, au Vietnam (LMPI) -nr. 2939, num rul de înregistrare 872113909488) 
 3. Criterii și cerinţe de calificare  
 

Ofertantul va include în ofert  urm toarele documente/cerin e: 
  

Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obl. 

Da /Nu 

3.1. 
Neimplicarea în practici frauduloase i de 

corupere 

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea 
cerin ei 
• Declaraţie pe proprie r spundere, completat  în 
conformitate cu Formularul (F 3.4) 

Da 

3.2. Dovada  înregistr rii   persoanei  juridice 

Documente edificatoare cum ar fi certificate 

constatatoare     eliberate     de     autoritatea 

competent , în original sau copie legalizat  din care 
s  rezulte adresa actual  şi obiectul de activitate al 
societ ii.  
•  Certificat/decizie   de   înregistrare   a întreprinderii 
sau extras 

În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor 

depune documente care s  ateste c  persoana semnatar  
este autorizat  se desf şoare activit ţile ce fac obiectul 
contractului, cum ar fi: 

•  statutul cu modific rile la zi. 
•   procese verbale relevante, etc. 

Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a 
activităţii profesionale, operatorul economic strain va 
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc 
forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din 
punct de vedere profesional. 

Da 

3.3. 
Prezentarea actului ce atest  dreptul de a 
livra/ presta bunuri/servicii 

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerin e 
trebuie prezentate urm toarele documente: 
 Licen ă de activitate – copie – confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului. 
Autoriza ia de func ionare – copie – confirmată prin 
semnătura şi ştampila Participantului. Etc. 

Nu 

3.4. 

Disponibilitate de bani lichizi sau capital 

circulant, sau de resurse creditare în sum  
de minim:  

(Autoritatea contractantă indică 
suma)____________lei MD sau echivalentul în alt  
valut  

Ofertantul indic  suma în Formularul (F3.3) i va 
enumera şi anexa copiile documentelor justificative  
Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară pentru 
finanţarea contractului pînă la momentul recepţionării 
primei plăţi de către ofertant conform contractului. 

Nu 

3.5. 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 

produselor, identificat  prin referire la 
specificaţii sau standarde relevante 

Certificat de conformitate sau declarație de conformitate 
eliberat/eliberat  de un organizm de ceritificare acreditat 
(Autoritatea contractantă poate indica standarde  de 

referin ă na ionale, europene i intern aionale, inclusiv 
etichete ecologice) 

Da 

3.6 

Prezentarea de informaţii privind 
capacitatea tehnic  i experiența specific  

  

Ofertantul va avea minim [introduceţi numărul] de ani 

de experienţ  specific  în livrareabunurilor/prestarea   
serviciilor similare. 

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe 
opertaorul economic completează formularul (F3.3) 
Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu 

anexarea actelordoveditoare conţinând valori, perioade 

de de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă 
aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi 

Da 
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privaţi, întocmită conform Formularului (F 3.3) 

3.7 

Demonstrarea accesului la 

infrastructura/mijloacele indicate de 

autoritatea contractant , pe care aceasta le 
consider  strict necesare pentru 
îndeplinirea corespunz toare a 
Contractului 

[introduceţi infrastructura sau mijloacele necesare 
executării contractului] 

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea 
cerinţei:  
Documente care atestă faptul că ofertantul se află în 
posesia echipamentelor indicate de autoritatea 

contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie 
închiriate prin contracte sau convenţii.  
Trebuie demonstrată inclusiv existenţa agrementelor, 
autoriza iilor necesare pentru utilizarea acestei 
infrastructuri, acolo unde legislaţia impune în mod 
expres)  

Se va completa Formularul (F 3.3) 

Nu 

3.8 

Neimplicarea în situațiile descrise în art. 
18 al Legii privind achizițiile publice nr. 
131 din 03.07.2015 

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea 
cerin ei 
• Declaraţie pe proprie r spundere, completat  în 
conformitate cu Formularul (F 3.5) 

Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte 
documente echivalente emise de autorit ţi compentente 
din ţara de rezidenţ  a ofertantului în cazul operatorului 
economic str in; 
• Certificat cu privire la situația contribuabilului – 

original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau 

de organul competent în țara de re edinț  a operatorului 
economic str in (valabilitatea certificatului - conform 

cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova 
sau al organului competent în țara de re edinț  a 
operatorului economic str in);  

Da 

 Alte cerințe de calificare   

 4. Pregătirea ofertelor 
 

4.1. Oferte alternative: [nu vor fi acceptate]  

4.2. Garanţia pentru ofert : 

[forma garanției a/b/c] 

a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă 
comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – 

Formulare pentru depunerea ofertei 

sau 

b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, 
conform următoarelor date bancare: 

Beneficiarul plăţii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Denumirea Băncii: B.C. ,,Moldova-Agroindbank” S.A.,fil. Bălţi   
Contul bancar:       AGRNMD2X 

Codul fiscal: 1007602000972 

Contul de decontare: MD76AG000000022512011414 

cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia 
pentru ofertă la licitaţia publică nr. 340/18 din 03.08.2018” 

4.3. 
Garanţia pentru ofert  va fi în 
valoare de:  

2 % din valoarea ofertei fără TVA. 

4.4. 

Ediţia aplicabil  a Incoterms i 
termenii comerciali acceptați 
vor fi: 

_______ [ediția aplicabilă] 

4.5. Termenul de livrare/prestare: 30 zile lucr toare de la semnarea contractului 
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4.6. 
Locul livr rii bunurilor/prest rii 
serviciilor: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi, mun. B lţi, str. A. Puşkin, 38 

4.7. Metoda i condițiile de plat  vor fi:  Achitarea va fi efectuat  utilizînd sistemul de e-facturare. 

în termen de 7 zile lucrătoare de la data livrării bunurilor 

4.8. 
Perioada valabilit ţii ofertei va fi 
de: 

30 zile 

4.9. Ofertele în valut  str in : nu se acceptă 

5. Depunerea și deschiderea ofertelor 

5.1. 
Plicurile vor conţine urm toarea 
informaţie suplimentar : 

Licitația Publică nr. 340/18 
Pentru achizi ionarea de: Echipament informatic 

Autoritatea contractantă: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi  
Adresa autorită ii contractante: mun. B lţi, str. A. Puşkin nr. 38 

A nu se deschide înainte de: 03 august  2018 ora 11:10 

5.2. 

Pentru depunerea ofertelor, 

adresa autorit ţii 
contractante/organizatorului 

procedurii este: 

Adresa:  

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi , 
mun. B lţi, str. A.Puşkin nr. 38, Secţia planificare 

economic, pe suport de hârtie în plic. 
Tel:   0231 52 473; 52 381 

Fax:  0231 52 473 

E-mail:  plan_usb@mail.ru 

Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 03 august 2018 

Data, Ora:  03 august 2018 ora 11:10 

5.3. 
Deschiderea ofertelor va avea 

loc la urm toare adres : 

Adresa:  
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B lţi, MD 3121 

mun. B lţi, str. A.Puşkin nr.38, Corpul Administrativ 

Tel:   0231 52 473 

Data, Ora: 03 august 2018 ora 11:10 

5.4. 
Persoanele autorizate s  asiste la 

deschiderea ofertelor 
 Orice persoan  este autorizat  s  participe la deschiderea ofertelor 

6. Evaluarea și compararea ofertelor 

6.1. 

Preţurile ofertelor depuse în 
diferite valute vor fi convertite 

în:  
[lei MD] 

Sursa ratei de schimb în scopul 
convertirii:  

[sursa ratei de schimb]  

Data pentru rata de schimb 

aplicabil  va fi:  [data ratei de schimb]  

6.2. 
Modalalitatea de efectuare a 

evalu rii: 
Evaluarea va fi efectuată pe: lotul I pe pozi ii , lotul II şi lotul III pentru  
                                                fiecare lot în parte 

6.3. 

 

Factorii de evaluarea vor fi 

urm torii:  nu se aplică 

7. Adjudecarea contractului 

7.1. 

Criteriul de evaluare aplicat 

pentru adjudecarea contractului 

va fi: 

Se va aplica criteriul de avaluare:  

Cel mai mic pre  i corespunderea cerin elor tehnice 

7.2. 

Suma Garanţiei de bun  
execuţie (se stabileşte 
procentual din preţul 
contractului adjudecat): 

5 % 
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III. SEC IUNEA 3 

FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI 

 

Urm toarele tabele şi formulare vor fi completate de c tre ofertant şi incluse în ofert . 

 
Formular Denumirea 

F3.1 Formularul ofertei 

F3.2 Garanţia pentru ofert  – formularul garanţiei bancare 

F3.3 Formularul informativ despre ofertant 

F3.4 Declaraţia privind conduita etic  a şi neimplicarea în practici frauduloase 
şi de corupere  

F3.5 Declaraţia privind situaţia personal  a operatorului economic  

F3.6 Garanţie de bun  execuţie 
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Formularul ofertei (F3.1) 
[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor 
permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul 
acestuia.] 

Data depunerii ofertei:  “___” _____________________ 20__ 

Licitaţia Nr.:  _______________________________________ 

Invitaţie la licitaţia Nr.:  ______________________________ 

Alternativa Nr.:  ____________________________________ 

C tre:   ____________________________________________ 
[numele deplin al autorit ţii contractante] 

________________________________________________________ declar  c :  
[denumirea ofertantului] 

a) Au fost examinate şi nu exist  rezerv ri faţ  de documentele de atribuire, inclusiv 

modific rile nr. ___________________________________________________________. 
[introduceţi num rul şi data fiec rei modific ri, dac  au avut loc] 

b) ____________________________________________________________ se angajeaz  s  
[denumirea ofertantului] 

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în 
specificaţiile tehnice şi preț, urm toarele bunuri şi/sau servicii _______________________ 
________________________________________________________________________.  

[introduceţi o descriere succint  a bunurilor şi/sau a serviciilor] 

c) Suma total  a ofertei  f r  TVA constituie: 
________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] 

d) Suma total  a ofertei  cu TVA constituie: 
________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] 

e) Prezenta ofert  va r mîne valabil  pentru perioada de timp specificat  în FDA4.8., 

începînd cu data-limit  pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va r mîne 
obligatorie şi va putea fi acceptat  în orice moment pîn  la expirarea acestei perioade; 

f) În cazul accept rii prezentei oferte, ____________________________________________  
[denumirea ofertantului] 

se angajeaz  s  obţin  o Garanţie de bun  execuţie în conformitate cu FDA7, pentru 

executarea corespunz toare a contractului de achiziţie public . 
g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4. 

h) Compania semnatar , afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau 
subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor 
legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţ  în domeniul achiziţiilor publice, în 
conformitate cu punctul IPO5.5. 

 

Semnat:________________________________________________   L. .  
[semn tura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 

Nume:_________________________________________________   

În calitate de: ___________________________________________  
[funcţia oficial  a persoanei ce semneaz  formularul ofertei]  

Ofertantul: _____________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________ 

Data: “___” _____________________ 20__ 
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Garanţia pentru oferta Garanţia bancară  F .  
[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile 
indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială 
protejată.] 

__________________________________________________________________ 
[Numele b ncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] 

Beneficiar:  _______________________________________________________  
[numele şi adresa autorit ţii contractante] 

Data: “___” _____________________ 20__ 

 

GARAN IE DE OFERT  Nr._________________ 

 

_______________________________________________________________  a fost informat  c   
[denumirea b ncii] 

____________________________________________________  (numit în continuare „Ofertant”) 
[numele ofertantului] 

urmeaz  s  înainteze oferta c tre Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numit  în 
continuare „ofert ”) pentru livrarea/prestarea  __________________________________________ 

[obiectul achiziţiei] 
conform invitaţiei la licitaţia Nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. 

 

La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta,  
[denumirea b ncii] 

ne angaj m în mod irevocabil s  v  pl tim orice sum  sau sume ce nu dep şesc în total suma de: 
______________________ (_______________________________________________________) 
 [suma în cifre]      ([suma în cuvinte]) 
la primirea de c tre noi a primei solicit ri din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se 
specific  faptul c  Ofertantul încalc  una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile 
ofertei, şi anume:    

a) şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilit ţii ofertei sau a modificat oferta dup  
expirarea termenului-limit  de depunere a ofertelor; sau  

b) fiind anunţat de c tre autoritatea contractant , în perioada de valabilitate a ofertei, despre 
adjudecarea contractului: (i) eşueaz  sau refuz  s  semneze formularul contractului;; sau 

(ii) eşueaz  sau refuz  s  prezinte garanţia de bun  execuţie, dac  se cere conform 
condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificat  în documentele de atribuire, 

înainte de semnarea contractului de achiziţie. 
 

Aceast  garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştig tor, la primirea de 
c tre noi a copiei înştiinţ rii privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bun  
execuţie eliberat  c tre Dvs. la solicitarea Ofertantului.  
 

Prezenta garanţie este valabil  pîn  la data de “___” _____________________ 20__. 
 

_________________________________________ 
[semn tura autorizat  a b ncii] 
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Formular informativ despre ofertant (F3.3) 
[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor 
permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul 
acestuia.] 

 

Data:  “___” _____________________ 20__ 

Licitaţia Nr.:  _________________________ Pagina _____ din ____ 

A. Ofertan i individuali 

1.  Informa ii generale 

1.1. Numele juridic al ofertantului  

1.2. 
Adresa juridic  a ofertantului în ţara 
înregistr rii  

1.3. Statutul juridic al ofertantului  

  Proprietate  

  Formă de organizare juridică  

  Altele  

1.4. Anul înregistr rii ofertantului  

1.5. Statutul de afaceri al ofertantului  

 
 Agent local/Distribuitor al 

producătorului străin 
 

  Intermediar  

  Companie de antrepozit  

  Altele  

1.6. 
Informaţia despre reprezentantul 
autorizat al ofertantului 

 

  Numele  

  Locul de muncă şi funcţia  

  Adresa  

  Telefon / Fax   

  E-mail  

1.7. 
Num rul de înregistrare pentru 
TVA 

 

1.8. 
Num rul de identitate al 
ofertantului pentru impozitul pe 
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venit (pentru ofertanţii str ini) 

1.9. 
Ofertantul va anexa copiile 

urm toarelor documente: 
În conformitate cu FDA3. 

2.  Informa ii de calificare 

2.1. 

Num rul de ani de experienţ  
general  a ofertantului în livr ri de 
bunuri şi servicii 

 

2.2. 

Num rul de ani de experienţ  
specific  a ofertantului în 
livrarea/prestarea bunurilor şi/sau 
serviciilor similare 

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu 
se cere] 

2.3. 
Valoarea monetar  a livr rilor de 
bunuri/prestarea serviciilor similare  

[indicaţi valoarea sau “Nu se aplică”, dacă această 
informaţie nu se cere] 

2.4. 

Disponibilitate de resurse financiare 

(bani lichizi sau capital circulant, 

sau de resurse creditare, extras din 

cont bancar etc.). Enumeraţi şi 
anexaţi copiile documentelor 
justificative 

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu 
se cere] 

2.5. 
Detalii privind capacitatea de 

producere / echipamente disponibile 

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu 
se cere] 

3.  Informa ii financiare 

3.1. 
Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi, sau 
rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii: 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.2. 
Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale b ncilor care pot oferi caracteristici 
despre ofertant în cazul contact rii de c tre autoritatea contractant : 

 

Denumirea: _____________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________ 

Fax: ________________________________________________ 

3.3. Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: 

 a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: 

  Cauza litigiului Rezultatul sau sentinţa şi suma implicat  

    

    

 b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent: 

  Cauza litigiului Situaţia curent  a procesului 
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Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz 

 

 

 

 

B. Partenerii individuali ai Asocia iei 

4.1. 
Fiecare partener al Asociației va depune toat  informaţia solicitat  în formularul de mai sus, 
în compartimentele 1-3. 

4.1. 
Anexaţi procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele 
Asociației. 

4.1. 
Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu 
în mod juridic pentru toţi partenerii). 

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz 
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Declaraţia privind conduita etică şi  
neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere F .  
 

[Ofertantul va semna şi va include această declaraţie în oferta depusă. Declaraţia semnată va fi 
de asemenea inclusă în contractele ofertanţilor cîştigători. Nu se vor permite modificări în 
formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] 

 

Data: “___” _____________________ 20__ 

Licitaţia Nr.:  _______________________________________ 

C tre:   ____________________________________________ 

 

 

__________________________________________________ confirm  prin prezenta c : 
[denumirea ofertantului] 

 

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau 
rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de 

interese, conform prevederilor din documentele de atribuire.  

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia 
respectiv  c tre autoritatea contractant . 

3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau 
rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, 
constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul preg tirii ofertei din cadrul 

prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10. 

4. În leg tur  cu procedura respectiv  de licitaţie şi cu orice contract care, eventual, ne va fi 
adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de pl ţi c tre 
angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care 
sînt implicaţi în achiziţia public , implementarea contractului şi aprobarea pl ţilor 
contractuale în numele autorit ţii contractante. 

 

Semnat:________________________________________________    

Nume:_________________________________________________   

Funcţia în cadrul companiei: _______________________________  

Denumirea companiei: ____________________________________   L. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

DECLARA IE 
privind situa ia personal  a operatorului economic (F3.5) 

 
Operator economic     

 ................................  

(denumirea/numele) 

 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria r spundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de achiziţie public  şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 
publice, c  nu m  aflu în situaţia prev zut  la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 
din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hot râre definitiv  a unei 
instanţe judec toreşti pentru participarea la activit ţi ale unei organizaţii criminale, pentru 

corupţie, fraud  şi/sau sp lare de bani. 
Subsemnatul declar c  informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg c  autoritatea contractant  are dreptul de a solicita, în scopul verific rii şi confirm rii 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de ................. (se 

menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie public  având ca obiect 
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de  

................ (zi/luna/an), organizat  de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria r spundere c : 
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hot rârii judec tore ti; 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plat  a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigur ri 

sociale; 

c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hot rârea definitiv  a unei instanţe 
judec toreşti, pentru o fapt  care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli în materie profesional ; 

d) toate informațiile i documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționat  mai 

sus sunt veridice i autentice; 
e) nu suntem inclu i în Lista de interdicție a operatorilor economici. 
Subsemnatul declar c  informaţiile furnizate în scopul demonstr rii îndeplinirii criteriilor de 

calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractant  
are dreptul de a solicita, în scopul verific rii şi confirm rii declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care aceast  declaraţie nu este conform  cu realitatea sunt pasibil de 

înc lcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Data complet rii:............................... 
 

 

Operator economic, 

................................. 

semnătura 

L. . 
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Garanţie de bună execuţie F .6) 
 

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu 
antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] 

 

Data: “___” _____________________ 20__ 

Licitaţia Nr.:  _______________________________________ 

 

Oficiul B ncii: _____________________________________ 
[introduceţi numele complet al garantului] 

Beneficiar:  ________________________________________ 
[introduceţi numele complet al autorităţii contractante] 

 

 

GARAN IA DE BUN  EXECU IE 

Nr. _______________ 
 

 

Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi c  firmei [introduceţi numele 
deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție  
public  de  livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile şi serviciile] 

conform invitaţiei la licitaţia nr. din _________. 201_ [numărul şi data licitaţiei] (numit în 
continuare „Contract”).  
 

Prin urmare, noi înţelegem c  Furnizorul trebuie s  depun  o Garanţie de bun  execuţie în 
conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. 

 

În urma solicit rii Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angaj m irevocabil s  v  pl tim orice 
sum (e) ce nu dep şeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris 
din partea Dvs., prin care declaraţi c  Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii 
conform Contractului, f r  discuţii sau clarific ri şi f r  necesitatea de a demonstra sau ar ta 
temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicat  în aceasta. 

 

Aceast  Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] 

[introduceţi anul],
1
 şi orice cerere de plat  ce ţine de aceasta trebuie recepţionat  de c tre noi la 

oficiu pîn  la aceast  dat  inclusiv.  
 

[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] 

 

 

 

 

                                                 
1
  Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, 

autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie 
întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, 
autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  
„Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca 
răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată 
nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”  



40 

IV.  SEC IUNEA 4 

CAIETUL DE SARCINI 

 

Urm toarele tabele şi formulare vor fi completate de c tre ofertant şi incluse în ofert . În cazul 
unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul IPO, prevederile de mai jos vor prevala asupra 

prevederilor din IPO. 

 
Formular Denumirea 

F4.1 Specificaţii tehnice  

F4.2 Specificații de preț 
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 Specificaţii tehnice (F4.1)  
 [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –

în coloanele 1, 2, 6, 8] 
 

Num rul 
licitaţiei: 340/18 Data: „03” august 2018 

Alternativa nr.: 

___________ 

Denumirea 

licitaţiei: Echipament informatic Lot: ___________ 
Pagina: __ 

din __ 

   

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor 

Mode

lul 

artico

lului 

ar
a de 

origi

ne 

Prod

u-

c tor
ul 

Specificarea tehnic  deplin  solicitat  de 
c tre autoritatea contractant  

Specificarea tehnic  
deplin  propus  de 

c tre ofertant 

Standarde 

de 

referin  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bunuri:       

Lot I   -  DTI 

1 30141200-1 

Calculator 

(bloc de 

sistem, 

monitor, 

tastatur , 
mouse) 

   

Bloc de sistem: 

CPU: Frequency 3.6 GHz, Cache L1 

64 kb x2, Cache L2 256 kb x2, 

Cache L3 3 Mb, Cores 2, Threads 4, 

64-bit, Integrated Processor 

Graphics. Lithography 22 nm. 

Motherboard: Socket 1151, Dual 

2xDDR4-2133, 1xPCIe X16, CPU 

graphics, DVI, HDMI, 4xSATA3, 

2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, 

GigabitLAN, 4xUSB3.0 

RAM:  4 Gb DDR4-2400 

PSU: 500W 

Keyboard: USB, Black,  RO/RU 

Mouse: 1200 dpi, USB, Black 

HDD: 1Tb, 7200rpm, 64Mb, 

SATAIII, new, at least 2017 year of 

production. 

Case: black 

Monitor: 24" Black (1920x1080, 

2ms,), D-Sub, DVI 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

sigilarea blocului de sistem (pentru 

upgrade ulterior), fara pastrarea 

ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie 
noi, anul producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-

refurbished. 

 

Standard 

ISO 

2 31730000-2 Prelungitor    Lungime 3m, 5 prize  Standard 

ISO 

3 32342412-3 
Boxe 

acustice 
   Sistem 2.1 50 W  Standard 

ISO 

4 30233100-2 
Memoria 

operativ  
   2Gb DDR2-800 PC6400 CL5  Standard 

ISO 

5 31440000-2 Batterii    

Acumulator uscat plumb-acid 

12V/20Ah, dimensiuni: Lungime 

181mm; L țime 77mm; În lțime 
total  167mm. (P/u LG-Ericsson 

iPECS-MG300) 

 

Standard 

ISO 

6 30191200-6 
Multimedia 

Projector 1 
   

DLP® Technology, 3200 ANSI lum, 
13000:1, Aspect Ratio : Native 4:3 

(5 aspect ratio selectable), XGA 

1024x 768, Projection Distance: 1.2 

 
Standard 

ISO 
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- 12m, HDMI, D-sub, S-Video, 

Composite, 

Control: RS232, 29dB, Lamp 190W, 

10000hr, 2.35kg, Black + BAG 

Garantie: Completa pe 3 ani 

7 31121110-4 Connectors    VGA to HDMI  Standard 

ISO 

8 31440000-2 Batterii    Batterii BIOS  Standard 

ISO 

9 30232130-4 

Printer/sca

ner/ copier 

color 

   

Moduri de culoare: Color, 

monocrom 

Viteza: Viteza copiere A4 

(mono/color): pana la 25 ppm, 

Viteza copiere A3 (mono/color): 

pana 

la 15 ppm, Viteza duplex automat A4 

(mono/color) : pana la 25 ppm 

Rezolutie copiere: 600 x 600 dpi 

Zoom: 25 – 400 % ajustabil in pasi 

de 0,1 %, Autozoom 

Memorie: 2048 MB standard 

Greutate medie: Tavile 1-4: 52 - 

256 g/mp, Bypass: 60 - 300 g/mp 

Copii multiple: 1 – 9.999 

Timp prima copie: Color: 7,5 sec, 

Monocrom: 6,1 sec. 

Moduri de culoare: Color, 

monocrom 

SPECIFICATII PRINTER 

Viteza imprimare: A4 (mono/color) 

25 ppm, A3 (mono/color) 15 ppm, 

duplex automat A4 

(mono/color) 25 ppm, duplex 

automat A3 (mono/color) 15 ppm. 

Rezolu ie imprimare: 1.800 x 

600dpi, 1.200 x 1.200 dpi. 

Limbaje de imprimare: PCL5e/c, 

PCL6, PostScript 3, XPS Ver. 1.0 

Drivere: Windows, Linux 

Porturi: Std: 

10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, 

Std: Hi-Speed USB. 

Procesor: 1.200 Mhz 

Memorie RAM: 2GB 

HDD: 250 GB 

Fonturi: PS3: tip AgfaMicro (137 

fonturi), PCL: tip AgfaMicro (80 

fonturi). 

SPECIFICATII SCANNER 

Dimensiune scanare: A3 

Formate fisiere: TIFF, PDF, JPEG, 

XPS, PPTx. 

Scanner Driver: Network TWAIN 

Driver 

Functii scanare: Network Twain 

Scan, Scanare catre HDD, Scanare 

catre E-mail, Scanare catre 

FTP, Scanare catre SMB (PC), 

Scanare catre USB. 

volum mediu lunar: 13.000 

copii/luna 

volum maxim lunar: 80.000 

copii/luna 

Warranty 3 years. 

 

Standard 

ISO 
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10 30213100-6 
Notebook 

1 
   

CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 2 Core, 4 

Threads, 2.3 GHz, 3 MB Cache, 

suport DDR4-2400 MHz, 2 memory 

chanel, bus speed 4 GT/s.  

RAM: 4 GB DDR4, 2400MHz 

DIMM.  

MB: 4 GB DDR4 RAM, 

1xIntegrated GigaEthernet 

(10/100/1000), Wireless 802.11 1x1 

ac, 1xUSB3.1 Type A, 2xUSB2.0, 

1xVGA, 1xHDMI, 3.5 mm audio. 

 HDD: 500 Gb HDD.  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, 

black. Display&Cam: 15.6", 

FullHD, HD720p webcam cu digital 

microphones.  

Battery: 4 cell battery 

 KB&Cardreader: Full size KB 

,RUS, cu taste mnumerice, card 

reader (SD, SDHC, SDXC).  

Audio: Stereo Speaker.  

Case: Black. 

 OS: DOS 

 Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

sigilarea blocului de sistem (pentru 

upgrade ulterior), fara pastrarea 

ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie 
noi, anul producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-

refurbished. 

 

Standard 

ISO 

11 30195000-2 Flipchart    Flipchart classic 70*100  Standard 

ISO 

12 30191200-6 
Multimedia 

Projector 2 
   

 2600 ANSI lum, 3 000:1, Aspect 

Ratio : Native 4:3 (5 aspect ratio 

selectable), WXGA (1280х800), 

Projection Distance: S-Video, VGA, 

Composite, 

Control: RS232, 29dB, 5000hr, 

2.35kg,  

Garantie: Completa pe 3 ani 

 

Standard 

ISO 

13 30191200-6 Projector 3    

LCD: LCD: 3 х 0.74" P-Si TFT C2 

Fine, 25000:1, 1800 ANSI lm, Full 

HD (1920х1080), 4000hr, Projection 

Distance: 0.87 - 19.15m, 7,3 kg. 

Garantie: Completa pe 3 ani 

 

Standard 

ISO 

14 30232130-4 

Printer 

color ink 

jet 

   

Ink Palette Supported (Colors) 

6-ink - cyan, magenta, yellow, black, 

light cyan, light magenta 

Minimum Ink Droplet Size 

1.5 pl 

Ink Cartridge Configuration 

6 individual ink tanks 

Print Speed 

Up to 37 ppm - black draft 

Up to 38 ppm - color draft 

Up to 5 ppm - B/W (ISO/IEC 24734) 

Up to 4.8 ppm - color (ISO/IEC 

24734) 

Connectivity Technology 

wired 

Interface, USB host, Print on 

CD/DVD,yes 

Direct Printing Specifications 

PictBridge 

 

Standard 

ISO 
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Printer Features 

borderless printing 

Media Handling 

100-sheet input tray 

Type 

personal printer 

Media Type 

envelopes, plain paper 

Media Sizes 

3.95 in x 5.9 in, 5.12 in x 7.1 in, 7.87 

in x 9.84 in, 8.5 in x 43.7 in, A4 

(8.25 in x 11.7 in), A5 (5.83 in x 

8.25 in), A6 (4.13 in x 5.83 in), B5 

(6.93 in x 9.83 in), Legal (8.5 in x 14 

in), Oficio (8.5 in x 13.5 in) 

Envelope Sizes 

International C4 (9 in x 12.75 in), 

International C6 (4.5 in x 6.38 in), 

International DL (4.33 in x 8.66 in), 

US No 10 (4.1 in x 9.5 in) 

Total Media Capacity 

100 sheets 

+ Conteinere cu cerneal  colore 

Garantie: Completa pe 3 ani 

15 30191200-6 
Multimedia 

Projector 3 
   

 2700 ANSI lum, 10 000:1, Aspect 

Ratio : Native 4:3 (5 aspect ratio 

selectable), WXGA (1280х800), 

HDMI, S-Video, VGA, Composite, 

Control: RS232, 29dB, 5000hr, 

2.4kg,  

Garantie: Completa pe 3 ani 

 

Standard 

ISO 

16 30213100-6 
Notebook 

2 
   

CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 2 Core, 4 

Threads, 2.4 GHz, 3 MB Cache, 

suport DDR4-2133 MHz, 2 memory 

chanel, bus speed 4 GT/s.  

RAM: 4 GB DDR4, 2400MHz 

DIMM.  

MB: 4 GB DDR4 RAM, 

1xIntegrated GigaEthernet 

(10/100/1000), Wireless 802.11 1x1 

ac, 1xUSB3.1 Type A, 2xUSB2.0, 

1xVGA, 1xHDMI, 3.5 mm audio. 

 HDD: 1 Tb HDD.  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, 

black. Display&Cam: 15.6", 

FullHD, HD720p webcam cu digital 

microphones.  

Battery: 4 cell battery 

 KB&Cardreader: Full size KB 

,RUS, cu taste mnumerice, card 

reader (SD, SDHC, SDXC).  

Audio: Stereo Speaker.  

Case: Black. 

 OS: DOS 

 Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

sigilarea blocului de sistem (pentru 

upgrade ulterior), fara pastrarea 

ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie 
noi, anul producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-

refurbished. 

 

Standard 

ISO 

17 32340000-8 Boxe     
negru, 2.1/14w + 2*8w RMS, radio 

FM, card USB i SD, intrare AUX, 
muf  de ie ire pentru c ti, control 

 Standard 

ISO 
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prin cablu cu ecran LCD 

Garantie: Completa pe 1 an 

18 30231310-3 monitor    

Monitor 23,8” IPS LED, Black 
bordless, 4ms, 50M:1, 250cd, 

1920*1080, HDMIx2, Audio OUT, 

VESA. 

Garantie: Completa pe 1 an 

 

Standard 

ISO 

19 30195200-4 
Set tabla 

interactiv  
   

Projector: DLP, 1024*768, 1500:1, 

3300LM, Eco:7000Hrs, HDMI, 

VGA, S-video, audio Mini Jack, 

MIC, RS-232, usb, 3.2 kg 

Projector mount: universal, 

150mm, max.load 3,2 kg 

Cable HDMI: 20m, High Speed 

HDMI Cable with Internet, male 

male, braid 100% copper 

Cable VGA 20m, premium VGA 

Surge protection: 6 sockets, 1,5m 

Smart board:  

Technology: IR 

Board diagonal: 83" 

Working area diagonal: 80" 

Surface: optimized for projection 

independent from positioning 

technology, dry erasable, magnetic, 

matt,  two sets of hotbars on each 

side 

Writing method: 10 touch points, 

finger or any other stylus 

Aspect ratio: 4:3 

Resolution: 32768 x 32768 

Accuracy: <0,05mm 

Cursor speed: 120"/second 

Response time: First dot 16ms, 

continuous line 8ms 

Connection: USB 

Hotkeys: Both sides, 16 hotkeys 

each 

Board dimensions: 1720 x 1250 x 

36 

Working area dimensions: 1680 x 

1180 

Board weight: 20 kg 

Power supply: USB Port 

Accessories: Intelligent pentray, 

Stylus x3 (black, red, blue), 

telescopic pointer, USB Cable (6m), 

User manual, wall mounting set 

Optional accessories: mobile stand 

Warranty: asamblare i montarea 
dispozitivelor din setul, 3 years, 

life-time for surface. Extension to 5 

years available. 

 

Standard 

ISO 

  Total lot 1       

Lot II  - Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and 

Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-

EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018) 

20 30141200-1 

Calculator  

(bloc de 

sistem, 

monitor, 

tastatur , 
mouse) 

   

Bloc de sistem: 

CPU: Frequency 3.6 GHz, Cache L1 

64 kb x2, Cache L2 256 kb x2, 

Cache L3 3 Mb, Cores 2, Threads 4, 

64-bit, Integrated Processor 

Graphics. Lithography 22 nm. 

 
Standard 

ISO 
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Motherboard: Socket 1151, Dual 

2xDDR4-2133, 1xPCIe X16, CPU 

graphics, DVI, HDMI, 4xSATA3, 

2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, 

GigabitLAN, 4xUSB3.0 

RAM:  6 Gb DDR4-2400 

PSU: 500W 

Case: black 

Keyboard: USB, Black,  RO/RU 

Mouse: 1200 dpi, USB, Black 

HDD: 500Gb, 7200rpm, 64Mb, 

SATAIII, new, at least 2017 year of 

production, not refurbished. 

Monitor: 19.5" Black (1600x900, 

5ms, 200 cd, 12M:1 (600:1), D-Sub, 

DVI, Audio 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

sigilarea blocului de sistem (pentru 

upgrade ulterior), fara pastrarea 

ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie 
noi, anul producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-

refurbished. 

21 31154000-0 

Surse de 

alimentare 

electrica 

continua 

UPS 

   

UPS 2000VA (3 steps of AVR, CPU 

controlled, USB) metal case, LCD 

display 3 Germany Sockets + USB  

Standard warranty 3 years. 

 

Standard 

ISO 

22 38520000-6 
Scanner 

barcode 
   

Scaner manual fara fir CCD, 

functioneaza la 50m indepartare de 

baza, tehnologia de scanare: linear 

imager, viteza de scanare pana la 300 

scanari/secunda, citeste cu usurinta 

toate codurile de bare 1D, Code128, 

EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, 

UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, 

ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, 

GS1 Databar, timpul de functionare 

pe baterie 17 ore, clasa de protectie: 

IP54 proiectat sa reziste la multiple 

cazaturi de la o inaltime de 1.5 m., 

comunicatii - USB, greutatea 

scanerului (cu baterie) 210g., 

greutatea bazei 150g., baterie: 

2200mAh Li-ion, timpul de 

reincarcare a bateriei 3,5 ore. 

Standard warranty 3 years. 

 

Standard 

ISO 

23 32420000-3 Switch    

24-port 10/100/1000Mbps Switch 

4xSFP expansion slot Gigabit 

Ethernet connections on all ports 

provide full speed of data 

transferring L2+ feature-Static 

Routing, helps route internal traffic 

for more efficient use of network 

resources IP-MAC-Port Binding, 

ACL, Port Security, DoS Defend, 

Storm control, DHCP Snooping, 

802.1X Authentication and Radius 

provide you robust security strategies 

L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping 

optimize voice and video application 

IPv6 support with dual IPv4/IPv6 

stack, MLD snooping, IPv6 neighbor 

discovery Web, CLI (Console Port, 

Telnet, SSH), SNMP, RMON and 

 

Standard 

ISO 



 47 

Dual Image bring abundant 

management policies. 

Standard warranty 2 years 

24 48219500-1 

KVM 

Switch 4 

port 
   

4 PORT USB KVM SWITCH, 

DKVM-4U 

 Standard 

ISO 

25 32232000-8 

Cabluri 

pentru 

KVM 

switch 

   4.5M KVM CABLE, DKVM-CB5 

 
Standard 

ISO 

26 38651000-3 Aparat foto    

Rezoluție senzor 24.2 Mp, montarea 
obiectivului – F, Display 3.2”, Tip 
senzor-CMOS,Wi-fi, GPS, 

Stabilizator de imagine, Kit 18-55 

AF-P DX VR, culoare negru 

Garantie: Completa pe 3 ani 

 

Standard 

ISO 

27 30125100-2 Cartridge    
Refill parts for Canon Imagerunner 

C1225IF 4 colors 
 Standard 

ISO 

28 32420000-3 Patch panel    
Patch panel 24 port, LY-PP-F007, 

fiber optical for SC, fit 19” network 
cabinet 

 Standard 

ISO 

29 32420000-3 
Open rack 

metal dulap 
   

19” 42U double open rack, SN-

IRON 42U-06-06/10-2R-9005, 

600*600-1000*2004/2042*, BLACK 

 Standard 

ISO 

30 32420000-3 

Poliț  
pentru 

dulap 
   

Additional bottom 600*600 for metal 

cabinet rack 

 Standard 

ISO 

31 48820000-2 Server PC    

● 2 CPU with parameters Cores 14, 

Threads28, 

● Processor Base Frequency2.20 GHz 

● Max Turbo Frequency3.20 GHz, 

● Cache19.25 MB L3, number of UPI 

Links2 

● TDP105 W 

● RAM: DIMM DDR4, 4*16Gb  

HDD  1TB 7.2K RPM NLSAS 

12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard 

Drive (2) 6TB 7.2K RPM SAS 

12Gbps 4Kn 3.5in Hot-plug Hard 

Drive, new, at least 2017 year of 

production, not refurbished HDD. 

● Redundant Power Supply (1+1), 

Hot-plug,, 750W (2) Rack Power 

Cord 2M (C13/C14 10A) Riser 

iDRAC8 Enterprise, 

● Integrated  Remote Access 

Controller, Enterprise On-Board 

LOM 1GbE (Dual Port for Towers, 

Dual/Quad Port for Racks and 

Blades) 

● Case 2U standart 

● RAID Internal PERC S130, PERC 

H330, PERC H730, PERC H730P. 

External:PERC H830 

● Integrated video 16Mb 

● Garantie: Completa pe 3 ani 

● Toate componentele trebuie s  fie 
noi, anul producerii cel puțin 2017.  

Toate componentele not-

refurbished. 

 

Standard 

ISO 

  Total lot 2    ●    

Lot III  - ERASMUS+ Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des 
systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam (LMPI), project nr . 

573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP 
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32 48820000-2 Server PC2    

CPU: Tip: server, 1xCPU, 4 Core, 4 

Threads, 3.0GHz (nominal), 8 MB 

Cache, suport DDR4-2400 MHz, 2 

memory chanel, bus speed 8 GT/s.  

RAM: 4x16 GB DDR4-2400 MHz, 

ECC, UDIMM, new, at least 2017 

year of production, not refurbished.  

MB: 4xDIMM slot, suport 64 GB 

2400 MHz RAM, integrated storage 

controler min 6xSATA 6Gbps cu 

suport RAID 0/1/5/10, 2xIntegrated 

GigaEthernet (10/100/1000) cu 

posibilitatea de acces la distanta 

pentru management, 1xPCIex16 

Gen3, 1xPCIex8 Gen3, 

2xUSB3.0(2xRear), 

2xUSB2.0(2xRear), 1xVGA, suport 

TPM.  

HDD: 4x1 TB, HDD 7.2K RPM, 

3.5", SATA 6Gb/s, new, at least 

2017 year of production, not 

refurbished. 

RAID: Hardware RAID support 

1/0/5/10/50, PCIe Gen3, SAS 12Gb/s 

SATA 6Gb/s, max drive support 8.  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, 

black. PSU: min. 250W max.300W, 

high efficiency, 80PLUS Bronze 

Certified.  

CASE: Mini tower, black, 4x3.5" 

SATA3, slim DVD, chassis intrusion 

switch, front port: 1xUSB3.0 Type 

A, 1xUSB2.0, dimensiunea maxima: 

40x20x45.  

Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

sigilarea blocului de sistem (pentru 

upgrade ulterior), fara pastrarea 

ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie 
noi, anul producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-

refurbished. 

 

Standard 

ISO 

33 30233100-2 NAS    

CPU: Tip: desktop, 1xCPU, 4 Core, 

4 Threads, 1.5GHz (nominal), 2 MB 

Cache, suport DDR4 2400 MHz, 2 

memory chanel.  

RAM: 2x4 GB DDR2L, DIMM, 

new, at least 2017 year of 

production, not refurbished.  

I/O: 2xDIMM slot, suport 8 GB 

DDR3 RAM, 2xIntegrated 

GigaEthernet (with Link 

Aggregation / Failover support), 

2xM.2 NVMe Drive Slots, 

2xUSB3.0(1xRear, 1xFront), 

1xeSATA(1xRear). 

 HDD: Cu HDD incluse destinatie 

NAS 2 TB, suport HDD de 12TB, 

suport Expansion Unit (5x3.5" 

SATA), new, at least 2017 year of 

production, not refurbished. 

 RAID: RAIDsupport 1/0/5/6/10. 

 Suport tehnologii: Hardware 

Encryption Engine (AES-NI).  

 

Standard 

ISO 
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PSU: min. 70W max.120W.  

CASE: Mini tower, black, 4x3.5" 

SATA3 Hot-Swap bays, front port: 

1xUSB3.0 Type A, dimensiunea 

maxima: 180x200x230, greutatea 

maxima 2.5kg(fara discuri), nivel de 

zgomot max. 20 dB(A).  

Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

sigilarea blocului de sistem (pentru 

upgrade ulterior), fara pastrarea 

ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie 
noi, anul producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-

refurbished. 

34 30213100-6 
Notebook 

2 
   

CPU: Tip: mobile, 1xCPU, 4 Core, 8 

Threads, 1.6GHz (nominal) up to 3.4 

GHz, 6 MB Cache, suport DDR4-

2400 MHz, 2 memory chanel, bus 

speed 4 GT/s.  

RAM: 1x8 GB DDR4, 2400MHz 

DIMM.  

MB: 2xDIMM slot, suport 16 GB 

DDR4 RAM, 1xIntegrated 

GigaEthernet (10/100/1000), 

Wireless 802.11 1x1 ac si Bluetooth 

v4.2 combo, 2xUSB3.1 Type A, 

1xUSB2.0, 1xVGA, 1xHDMI, 3.5 

mm audio. 

 GC: 4GB DDR3, 64 bit, 2GHz 

memory speed (efectiv) Pixel rate 

6.84 GPixel/s.  

HDD: 1x256 GB, SSD, M2".  

DVD: DVR+/-RW, internal, slim, 

black. Display&Cam: 15.6", 

FullHD, HD720p webcam cu digital 

microphones.  

Battery: 4 cell battery, min 40W. 

KB&Cardreader: Full size KB 

(waterproof), RUS, cu taste 

mnumerice, card reader (SD, SDHC, 

SDXC).  

Audio: Stereo Speaker, Dual 

Microphones.  

Case: Black. 

 OS: Windows 10 Pro. 

 Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

sigilarea blocului de sistem (pentru 

upgrade ulterior), fara pastrarea 

ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie 
noi, anul producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-

refurbished. 

 

Standard 

ISO 

35 30141200-1 

Calculator 

(bloc de 

sistem, 

monitor, 

tastatur , 
mouse) 

   

Bloc de sistem: 

CPU: Frequency 3.6 GHz, Cache L1 

64 kb x2, Cache L2 256 kb x2, 

Cache L3 3 Mb, Cores 2, Threads 4, 

64-bit, Integrated Processor 

Graphics. Lithography 22 nm. 

Motherboard: Socket 1151, Dual 

2xDDR4-2133, 1xPCIe X16, CPU 

graphics, DVI, HDMI, 4xSATA3, 

2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, 

GigabitLAN, 4xUSB3.0 

 

Standard 

ISO 
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RAM:  6 Gb DDR4-2400 

PSU: 500W 

Case: black 

Keyboard: USB, Black,  RO/RU 

Mouse: 1200 dpi, USB, Black 

HDD: 500Gb, 7200rpm, 64Mb, 

SATAIII, new, at least 2017 year of 

production, not refurbished. 

Monitor: 19.5" Black (1600x900, 

5ms, 200 cd, 12M:1 (600:1), D-Sub, 

DVI, Audio 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

sigilarea blocului de sistem (pentru 

upgrade ulterior), fara pastrarea 

ambalajului. 

Toate componentele trebuie s  fie 
noi, anul producerii cel puțin 2017.  
Toate componentele not-

refurbished. 

36 48219500-1 

Monitor, 

kvm 

switch, 

keyboard, 

mouse 

   

Monitor: 21.5", LED, FullHD 

1920x1080 la 60Hz, unghi de 

vizualizare 90º (H)/65º (V), pixel 
pitch 0.248x0.248 mm, contrast tipc-

600:1/dinamic-10M:1, aspect ratio 

16:9, brightess tipical-200cd/mxm, 

tilt -5 to +20, vesa (100mm), 

1xVGA, security lock slot, max 

power 20W, VGA cablu inclus.  

Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

pastrarea ambalajului. 

Nr. Conexiuni: 4xPC.  

I/O conector: 4x15-pin HDDB 

Female VGA(monitor), 4x6-pin 

Mini-DIN Female PS/2(keyboard), 

4x6-pin Mini-DIN Female 

PS/2(mouse).  

Monitor Resolution: 2048x1536.  

SW Controls: Port Select Push 

Button, Keyboard Hot Keys. 

 Accesorii: 4xKVM Cables. 

 Garantie: Completa pe 1 an, fara 

pastrarea ambalajului. 

Keyboard: PS/2, cu cablu, EN/RU 

(optional RO), QWERTY, taste 

multimedia, full-size, black.  

Mouse: PS/2, cu cablu, optical, 1000 

dpi, black. Garantie: Completa pe 1 

ani, fara pastrarea ambalajului. 

 

Standard 

ISO 

37 31154000-0 UPS    

UPS: Tip: Line Interactive, Smart, 

1500VA/900W, LCD status console, 

I/O 230V. 

I/O interface: USB. 

Socket: 8xEU. 

Battery: Hot-swappable batteries. 

Case: Tower, black. 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

pastrarea ambalajului. 

 

Standard 

ISO 

38 32420000-3 Router    

CPU: 1xCore, 800MHz. 

RAM: 512MB. 

Porturi: 24 port, Gbit LAN,2xSFP+. 

Performanta: VLAN. 

Case: 19". 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

pastrarea ambalajului. 

 

Standard 

ISO 
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39 30234100-9 HDD 1    

HDD: Tip: NAS, 2 TB, 5.4K RPM, 

3.5", SATA6Gb/s, cache 128M, new, 

at least 2017 year of production, not 

refurbished. 

Garantie: Completa pe 3 ani, fara 

pastrarea ambalajului. 

 

Standard 

ISO 

40 32321100-0 
Camera 

Video 
   

Tip: Camera video profesionala cu 

zoom optic 40x in set cu accesorii. 

Sensor: 1/2.84 type HD CMOS Pro; 

3 MPIX (2.91 MPIX efectiv (2136 x 

1362)) 

 Zoom: Optic 20x; Digital 400x 

Focal length: 26.8 - 576mm/ 

Minimum focus distance 60cm (with 

zoom range) 10mm (wide angle). 

Focus: MANUAL: Lens ring, 

Touchscreen OLED (touch Focus, 

Touch and Track), Focus Preset 

AUTO: Face Priority AF / Face 

Only AF / Instant AF / Medium AF / 

TV AF  

Aperture range: f1.8 - f8 

Filter diameter/ Lenses: 58mm/ 

12/10 groups 

Recording format: AVCHD (all 

modes variable bit rate, 4:2:0 colour 

sampling): 1920x1080: 50p 

(28Mbps, linear PCM audio 

available); 1920x1080: 50i/PF25 

(24Mbps, 17Mbps); 1440x1080: 

50i/PF25 (5Mbps), MP4 (all modes 

variable bit rate, 4:2:0 colour 

sampling): 1920x1080: 50p 

(35Mbps); 1920x1080: 25P 

(24Mbps, 17Mbps);  

Storage media: SDXC/SDHC/SD 

memory card (2 card slots); Dual 

Format recording, Double slot 

(simultaneous) recording and Relay 

(continuous) recording. 

Recording time: 128GB SDXC 

card: 10hrs 10mins (AVCHD max. 

quality); 8hrs 00mins (MP4 max. 

quality); 91hrs 55mins (MP4 lowest 

quality).  

Monitoring Panel: Organic LED 

3.5”; Touch and Drag 

Inputs/Outputs: Audio in: 3.5mm 

microphone input jack, headphone 

output: 3.5mm stereo jack, HDMI 

mini connector, output only)/ USB 

Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, output 

only), AV terminal 3.5mm mini jack 

(output only for video and audio), 

DC input/ Remote Control Terminal 

2.5mm mini jack.  

Caracteristici fizice: Dimensiuni: 

109x84x182 mm (main body only) - 

131x180x231 mm (fully equipped), 

770 gr; fully equipped - 1160 gr 

Accesorii: Lentil  cu unghi larg 
protecție UV, Lentil  Telephoto 
pentru capturarea imaginilor la 

distanț  lung , Parasolar pentru 

lentil , Card de memorie SDHC 
High Speed Class 10, 64GB x 1 buc 

 

Standard 

ISO 
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Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________  

În calitate de: ________________ 

 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 

,Tripod, Case, 

Garan ie: Completa pe 3 ani, fara 

pastrarea ambalajului. 

41 32353000-2 

Recording 

Kit 

Hardware 
   

Tip: Profesional, Kit Mobile studio, 

Podcast, Webinars Recordings.  

Operating Principle: Pressure 

Gradient Transducer: Condenser 

Diaphragm: 0.63" / 16.0 mm 

Polar Pattern: Cardioid 

Frequency Range: 40 Hz to 20 kHz  

Maximum :SPL: 136 dB SPL  

Impedance: 100 Ohms 

Load Impedance: 1000 Ohms  

Sensitivity: -33 dB 

Output Connectors: 1 x 3-Pin XLR  

Operating Current Consumption: 

2.5 µA 

Operating Voltage: 36 to 52 V.  

Accesories: USB Mixer, Headset, 

Tripod. 

Garan ie: Completa pe 3 ani, fara 

pastrarea ambalajului. 

 

Standard 

ISO 

42 32353000-2 

Audio 

micropho

ne 

   

Tip: Profesional, Kit. 

RF Modulation: GFSK 

Frequency Band: 2.4GHz (2405-

2478MHz) 

Frequency Response: 35Hz-

14KHz±3dB 

Signal-to-Noise Ratio: 76dB or 

more  

RF output level: 5 mW 

Reception sensitivity: -85dB +/- 

3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz 

Audio input/output: 3.5mm 

Operation range: 50 Meters (164 ft)  

Power requirements: Transmitter 

and receiver are each powered by 

two AAA batteries 

Battery life: 3.5 to 4 hours of 

runtime Transmitter Dimensions: 

2.36 x 3.3 x 1.1"; 4.37 oz. 

Receiver Dimensions: 2.36 x 3.3 x 

1.61"; 4.89 oz. 

Accesories: Transmitter with belt 

clip, Receiver with camera or tripod 

mount, Lavalier microphone with 

windscreen, 2 Earphones. 

Garan ie: Completa pe 1 ani, fara 

pastrarea ambalajului. 

 

Standard 

ISO 

43 48620000-0 Soft OS 1    

Tip: OS Server. Win Svr Essentials 

2016, 64Bit, English, 1pk DSP OEI 

DVD, 2CPU. 

 Standard 

ISO 

44 48760000-3 
Soft 

Antivirus 1 
   

Tip: Antivirus pentru PC. 

 Echipamente protejate: 15 PC.  

Perioada de protectie: 36 luni 

 Standard 

ISO 

  Total lot 3       

  TOTAL       
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Specificaţii de preţ (F4.2)  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în 
coloanele 1,2,3,4,9] 

Num rul licitaţiei: 340/18 Data: „03” august 2018 Alternativa nr.: _________ 

Denumirea licitaţiei: Echipament informatic Lot: ___________ Pagina: __din __ 

  

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitate

a de 

m sur  

Canti-

tatea 

Pre  
unitar 

(f r  
TVA) 

Pre  
unitar 

(cu 

TVA) 

Suma 

f r  

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul de  

 livrare/ 

prestare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Bunuri:        

  Lotul 1        

1 30141200-1 

Calculator 

(bloc de sistem, 

monitor, tastatur , 
mouse) 

unit ți 1     

În decurs de 30 

zile lucr toare 
din data 

semn rii 
contractului i 

înregistr rii 
acestuia la 

Agenția 
Achiziții 
Publice 

2 31730000-2 Prelungitor unit ți 1     

3 32342412-3 Boxe acustice unit ți 1     

4 30233100-2 Memoria operativ  unit ți 15     

5 31440000-2 Batterii unit ți 2     

6 30191200-6 
Multimedia 

Projector 1 
unit ți 2     

7 31121110-4 Connectors unit ți 5     

8 31440000-2 Batterii unit ți 50     

9 30232130-4 
Printer/scaner/copier 

color 
unit ți 1     

10 30213100-6 Notebook 1 unit ți 1     

11 30195000-2 Flipchart unit ți 1     

12 30191200-6 
Multimedia 

Projector 2 
unit ți 1     

13 30191200-6 Projector 3 unit ți 1     

14 30232130-4 Printer color ink jet Unitați 1     

15 30191200-6 
Multimedia 

Projector 3 
unit ți 1     

16 30213100-6 Notebook 2 unit ți 1     

17 32340000-8 Boxe  unit ți 1     

18 30231310-3 monitor unit ți 1     

19 30195200-4 Set tabla interactiv  unit ți 1     

  Total lot 1        

  Lotul 2        

20 30141200-1 

Calculator 

(bloc de sistem, 

monitor, tastatur , 
mouse) 

unit ți 22     

În decurs de 30 

zile lucr toare 
din data 

semn rii 
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21 31154000-0 

Surse de alimentare 

electrica continua 

UPS 

unit ți 1     
contractului i 

înregistr rii 
acestuia la 

Agenția 
Achiziții 
Publice 

22 38520000-6 Scanner barcode unit ți 1     

23 32420000-3 Switch unit ți 1     

24 48219500-1 KVM Switch 4 port unit ți 1     

25 32232000-8 
Cabluri pentru KVM 

switch 
unit ți 4     

26 38651000-3 Aparat foto unit ți 1     

27 30125100-2 Cartridge unit ți 4     

28 32420000-3 Patch panel unit ți 1     

29 32420000-3 
Open rack metal 

dulap 
unit ți 1     

30 32420000-3 Poliț  pentru dulap unit ți 3     

31 48820000-2 Server PC unit ți 1     

  Total lot 2        

  Lotul 3        

32 48820000-2 Server PC2 unit ți 1     

În decurs de 30 

zile lucr toare 
din data 

semn rii 
contractului i 

înregistr rii 
acestuia la 

Agenția 
Achiziții 
Publice 

33 30233100-2 NAS unit ți 1     

34 30213100-6 Notebook 2 unit ți 2     

35 30141200-1 

Calculator 

(bloc de sistem, 

monitor, tastatur , 
mouse) 

unit ți 2     

36 48219500-1 
Monitor, kvm switch, 

keyboard, mouse 
unit ți 1     

37 31154000-0 UPS unit ți 1     

38 32420000-3 Router unit ți 1     

39 30234100-9 HDD 1 unit ți 1     

40 32321100-0 Camera Video unit ți 1     

41 32353000-2 
Recording Kit 

Hardware 
unit ți 1     

42 32353000-2 Audio microphone unit ți 1     

43 48620000-0 Soft OS 1 unit ți 1     

44 48760000-3 Soft Antivirus 1 unit ți 1     

  Total lot 3        

  TOTAL        

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În 
calitate de: ______________ 

 

Ofertantul: _______________________ 

Adresa: ___________________________________________ 
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Formular Denumirea 

F5.1 Contract-model 
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Contract-model (F5.1) 

A C H I Z I I I  P U B L I C E  

 
 

 

CONTRACT Nr. _________ 
 

de achizi ionare _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Cod CPV: _____________________ 

 

“___”_________20__ __________________________ 
(localitataea) 

 

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractant  
 

______________________________________, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentat  prin ________________________, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţioneaz  în baza ___________________, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator  

______________________________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de o parte, 

 

______________________________________, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentat  prin ________________________, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţioneaz  în baza ___________________, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator  

______________________________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de o parte, 
 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la urm toarele: 
 

a. Achiziţionarea _______________________________________________________________, 
(denumirea bunului, serviciului) 

denumite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), conform _____________________________, 
(procedura de achiziţie) 

în baza deciziei grupului de lucru al Cump r torului/Beneficiarului din  
„___” _______________________ 20__. 

 

b. Urm toarele documente vor fi considerate p rţi componente şi integrale ale Contractului: 
a) Specificaţia tehnic ; 
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b) Specificația de preț; 
c) [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, 

grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] 

 

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor 
discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele 
vor avea ordinea de prioritate enumerat  mai sus. 

 

d. În calitate de contravaloare a pl ţilor care urmeaz  a fi efectuate de Cump r tor/beneficiar, 
Vînz torul/prestatorul se oblig  prin prezenta s  livreze Cump r torului/beneficiarului 
Bunurile şi/sau Serviciile şi s  înl ture defectele lor în conformitate cu prevederile 
Contractului sub toate aspectele. 

  

e. Cump r torul/beneficiarul se oblig  prin prezenta s  pl teasc  Vînz torului/prestatorului, în 

calitate de contravaloare a livr rii bunurilor şi serviciilor, precum şi a înl tur rii defectelor lor, 
preţul Contractului sau orice alt  sum  care poate deveni pl tibil  conform prevederilor 
Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 

1. Obiectul Contractului 

1.1. Vînz torul/prestatorul îşi asum  obligaţia de a livra Bunurile şi/sau de a presta 
Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrant  a prezentului Contract.  

1.2. Cump r torul/beneficiarul se oblig , la rîndul s u, s  achite şi s  recepţioneze Bunurile 
şi/sau Serviciile livrate de Vînz tor.  

1.3. Calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor se atest  prin certificatele de calitate indicate în 
Specificaţie. Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele 
indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabil , se vor 
respecta standardele sau alte reglement ri autorizate în ţara de origine a produselor. 

1.4. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor şi/sau Serviciilor sînt 
indicate în Specificaţie. 

2. Termeni şi condi ii de livrare/prestare 

2.1. Livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor se efectueaz  de c tre Vînz tor în  
termenele prev zute de graficul de livrare. 

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor şi/sau a Serviciilor include: 
[Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform 

cerinţelor actuale.] 

 

2.3. Originalele documentelor prev zute în punctul 2.2 se vor prezenta Cump r torului cel 
tîrziu la momentul livr rii bunurilor la destinaţia final . Livrarea produselor se consider  încheiat  
în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. 

3. Pre ul şi condi ii de plat  

3.1. Preţul Bunurilor şi/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în 
lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 

3.2. Suma total  a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 
constituie: ____________________________________lei MD. 

(suma cu cifre şi litere) 
3.3. Achitarea pl ţilor pentru Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate se va efectua în lei 

moldoveneşti.  
3.4. Metoda şi condiţiile de plat  de c tre Cump r tor vor fi:  
[Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform 

cerinţelor actuale.] 

3.5. Pl ţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînz torului indicat 
în prezentul Contract. 
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4. Condi ii de predare-primire 

4.1. Bunurile şi/sau Serviciile se consider  predate de c tre Vînz tor şi recepţionate de 
c tre Cump r tor [destinatar, după caz] dac : 

a) cantitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista 
bunurilor / serviciilor şi graficul livr rii / prest rii şi documentele de însoţire conform punctului 
2.2 al prezentului Contract; 

b) calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 
c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 
4.2. Vînz torul este obligat s  prezinte Cump r torului un exemplar original al  facturii 

fiscale odat  cu livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea pl ţii. Pentru 
nerespectarea de c tre Vînz tor a prezentei clauze, Cump r torul îşi rezerv  dreptul de a majora 
termenul de achitare prev zut în punctul 3.4 corespunz tor num rului de zile de întîrziere şi de a fi 
exonerat de achitarea penalit ţii stabilite în punctul 10.3. 

5. Standarde 

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de c tre 
furnizor în propunerea sa tehnic . 

5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabil  se vor respecta 
standardele sau alte reglement ri autorizate în ţara de origine a produselor. 

6. Obliga iile p r ilor 

6.1. În baza prezentului Contract, Vînz torul se oblig : 
a) s  livreze Bunurile şi/sau s  presteze Serviciile în condiţiile prev zute de prezentul 

Contract; 

b) s  anunţe Cump r torul dup  semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile 
calendaristice, prin telefon/fax sau telegram  autorizat , despre disponibilitatea livr rii Bunurilor 
şi/sau prest rii Serviciilor; 

c) s  asigure condiţiile corespunz toare pentru recepţionarea Bunurilor şi/sau Serviciilor 
de c tre Cump r tor [destinatar, dup  caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele 

prezentului Contract; 

d) s  asigure integritatea şi calitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor pe toat  perioada de pîn  
la recepţionarea lor de c tre Cump r tor [destinatar, dup  caz]. 

6.2. În baza prezentului Contract, Cump r torul se oblig : 
a) s  întreprind  toate m surile necesare pentru asigurarea recepţion rii în termenul 

stabilit a Bunurilor livrate şi/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului 
Contract; 

b) s  asigure achitarea Bunurilor livrate şi/sau Serviciilor prestate, respectînd modalit ţile 
şi termenele indicate în prezentul Contract. 

7. For a major  

7.1. P rţile sînt exonerate de r spundere pentru neîndeplinirea parţial  sau integral  a 
obligaţiilor conform prezentului Contract, dac  aceasta este cauzat  de producerea unor cazuri de 
forţ  major  (r zboaie, calamit ţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de p mînt, precum şi alte 
circumstanţe care nu depind de voinţa P rţilor). 

7.2. Partea care invoc  clauza de forţ  major  este obligat  s  informeze imediat (dar nu 
mai tîrziu de 10 zile) cealalt  Parte despre survenirea circumstanţelor de forţ  major . 

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţ  major , momentul declanş rii şi termenul de 
acţiune trebuie s  fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunz tor de c tre organul 
competent din ţara P rţii care invoc  asemenea circumstanţe. 

8. Rezilierea 
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8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al P rţilor. 
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de c tre: 
a) Cump r tor în caz de refuz al Vînz torului de a livra Bunurile şi/sau de a presta 

Serviciile prev zute în prezentul Contract;          
b) Cump r tor în caz de nerespectare de c tre Vînz tor a termenelor de livrare/prestare 

stabilite; 

c) Vînz tor în caz de nerespectare de c tre Cump r tor a termenelor de plat  a Bunurilor / 
Serviciilor; 

d) Vînz tor sau Cump r tor în caz de nesatisfacere de c tre una dintre P rţi a pretenţiilor 
înaintate conform prezentului Contract. 

8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligat  s  comunice în termen de 5 zile 
lucr toare celeilalte P rţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivat . 

8.4. Partea înştiinţat  este obligat  s  r spund  în decurs de 5 zile lucr toare de la primirea 
notific rii. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va 
iniția rezilierea. 

9. Reclama ii  

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate 
Vînz torului/Prestatorului la momentul recepţion rii lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în 
comun cu reprezentantul Vînz torului/Prestatorului. 

9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor şi/sau serviciilor livrate sînt înaintate   
Vînz torului în termen de 5 zile lucr toare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie 
confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independent  neutr  şi autorizat  în acest 
sens. 

9.3. Vînz torul este obligat s  examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucr toare 
de la data primirii acestora şi s  comunice Cump r torului despre decizia luat . 

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînz torul este obligat, în termen de 5 zile, s  
livreze/presteze suplimentar Cump r torului cantitatea nelivrat  de bunuri şi/sau serviciile 
neprestate, iar în caz de constatare a calit ţii necorespunz toare – s  le substituie sau s  le 
corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.  

9.5. Vînz torul poart  r spundere pentru calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor în limitele 
stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmat  prin certificatul de calitate întocmit de 

organizaţia independent  neutr  sau autorizat  în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau 
întîrziere sînt suportate de partea vinovat . 

 

10. Sanc iuni 
10.1. Forma de garanţie de bun  executare a contractului agreat  de Cump r tor este 

____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea 
contractului.  

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prev zute în prezentul 
Contract, se va reține garanţia de bun  executare a contractului, în cazul în care ea a fost 
constituit  în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînz torul suport  o 
penalitate în valoare de  ___% [indica i procentajul] din suma total  a contractului. 

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînz torul poart  
r spundere material  în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate şi/sau a Serviciilor 
neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indica i procentajul]  din 

suma total  a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea dep e te ________ zile, se 
consider  ca fiind refuz de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prev zute în prezentul 
Contract i Vînz torului  i se va reține garanţia de bun  executare a contractului, în cazul în care ea 
a fost constituit  în conformitate cu prevederile punctului 10.1. 

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cump r torul poart  r spundere material  în valoare de 
___% [indica i procentajul]  din suma Bunurilor şi/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi 

de întîrziere, dar nu mai mult de  ___% [indica i procentajul] din suma total  a prezentului 
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contract. 

11. Drepturi de proprietate intelectual  

11.1. Furnizorul are obligaţia s  desp gubeasc  achizitorul împotriva oric ror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezult  din înc lcarea unor drepturi de proprietate 

intelectual  (brevete, nume, m rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în leg tur  cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natur , aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de înc lcare rezult  din respectarea Caietului de sarcini întocmit de c tre achizitor. 

12. Dispozi ii finale 

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de c tre P rţi pe 
cale amiabil . În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecat  
competent  conform legislaţiei Republicii Moldova. 

12.2. De la data semn rii prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  
perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. 

12.3. P rţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, s  convin  asupra 
modific rii clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezeaz  interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prev zute la data 
încheierii contractului. Modific rile şi complet rile la prezentul Contract sînt valabile numai în 
cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele P rţi.   

12.4. Nici una dintre P rţi nu are dreptul s  transmit  obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane f r  acordul în scris al celeilalte p rţi. 

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii 
Moldova, cîte un exemplar pentru Vînz tor, Cump r tor şi Agenţia Achiziţii Publice. 

12.6. Prezentul Contract se consider  încheiat la data semn rii şi intr  în vigoare dup  
înregistrarea lui de c tre Agenţia Achiziţii Publice i, dup  caz , de c tre Trezoreria de Stat sau de 
c tre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pîn  la 31 decembrie 
20__.                          

12.7. Prezentul Contract reprezint  acordul de voinţ  al ambelor p rţi şi este semnat ast zi,  
“___” ______________20__ . 

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, P rţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

 

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale P r ilor 

 
Furnizorul de bunuri / Prestatorul de 

servicii Autoritatea contractant  

Adresa poştal : Adresa poştal : 
Telefon: Telefon: 

Cont de decontare: Cont de decontare: 

Banca: Banca: 

Adresa poştal  a b ncii: Adresa poştal  a b ncii: 
Cod: Cod: 

Cod fiscal: Cod fiscal: 
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14. Semn turile p r ilor 

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de 

servicii Autoritatea contractant  

Semn tura autorizat : Semn tura autorizat : 

L. . L. . 

 Contabil: 

 Înregistrat Nr.: 
 Trezoreria: 

 Data: 

 

 

 

 


