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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
[Formatul documentului nu va fi modificat] 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii 

Informaţionale” 

2. IDNO: 1008600032684 

3. Tip procedură achiziție: _licitaţie deschisă_______________________________________ 

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

negociate) [indicaţi]_____________________________________________________________ 

5. Obiectul achiziției: Echipament informatic şi accesorii de birou , software şi sisteme infor- 

matice, echipamente video şi foto 

6. Cod CPV: 30000000-9 

7. Data publicării anunțului de intenție: __18 octombrie 2016_________________________ 

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării ___Echipament informatic şi 

accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software 30000000-9_________ 
[obiectul achiziţiei] 

conform necesităţilor: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” 
 [denumirea autorităţii contractante]  

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016. 

 

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: __ Surse bugetare şi surse  proprii________________ 

8. Modalităţi de plată: în termen de 5 zile bancare de la data livrării bunurilor  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 

procedura de achiziție prin licitaţie deschisa nr.595/16 din 18 noiembrie 2016 privind 

livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: 

 

Lotul 1 - 32420000-3 echipament de retea 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or solicitate 

Unitatea 

de măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/serviciile 

necesare]    

1 
3242000

0-3 

Switch Managiabil, 

Layer2 
buc 2 

- CPU:  600 MHz dual-core 

- Flash Memory: 128 MB 

- DRAM: 512 MB 

- Licență software: LAN Base 

- Console Ports: USB (type-B) Ethernet (RJ-45) 

- Storage Interface: USB (type-A) for external flash 

storage 

- Ports: 48 x 10/100/1000 Mb/s Ethernet 

- Uplink Interfaces: 4 x SFP 

- Forwarding Rate: 107.1 Mp/s (64-byte L3 packets) 

- Forwarding Bandwidth: 108 Gb/s 

- Switching Bandwidth: 216 Gb/s 

- VLANs Active: 1023  

- VLAN IDs 4096  

- Maximum Transmission Unit: 9198 bytes (L3 

packets) 

- Jumbo Frame: 9216 bytes 

- Management: 

CLI 

SNMP - V1, V2, V3 
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Syslog 

Telnet, SSH 

Web Base 

IEEE 802.1p CoS 

Switching Database Manager 

- Standards: 

IEEE 802.1D spanning tree protocol  

IEEE 802.1p CoS prioritization 

IEEE 802.1Q VLAN 

IEEE 802.1s 

IEEE 802.1w 

IEEE 802.1X 

IEEE 802.1ab (LLDP)  

IEEE 802.3ad 

IEEE 802.3af and IEEE 802.3at 

IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode 

fiber only)  

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 

100BASE-TX, and 1000BASE-T ports 

IEEE 802.3 10BASE-T 

IEEE 802.3u 100BASE-TX 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T 

IEEE 802.3z 1000BASE-X 

SNMP v1, v2c, and v3 

IEEE 802.3az 

IEEE 802.1ax 

IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) 

- Other options: CDP, QoS, STP, PVRST+, MSTP, 

RSTP, NAC, PortSecurity, ACL, IP ACL, MAC 

ACL, IGMP snooping, DHCP snooping, DHCP 

Option82, VoIP, VLAN, Voice VLAN, VTP,  

DTP, Native Vlan, 802.1Q tagging, Interfaces 

agregation, RSPAN, RMON, Telnet Client, Switch 

Hibernation Mode (SHM), TFTP, Layer 2 

traceroute, Multicast VLAN Registration (MVR), 

UDLD, LACP, PAgP, Netflow , HSRP, STRG, 

BPDU Guard, MAC address  

- Switch-port auto-recovery (Error 

Disable) automatically attempts to reactivate a link 

that is disabled because of a network error. 

- Users authentication and authorization via 

TACACS+ and  RADIUS 

- Flexlink provides link redundancy with 

convergence time less than 100 milliseconds. 

- MAC address notification 

- Multilevel security on console access 

- Port Security 

- Synamic ARP Inspection 

- IP Source Guard 

- The possibility to insert stack module and the stack 

traffic speed up to 80G. Up to 8 stack members. 

- Power Consumption: 

0% Traffic: 46.7 W  

10% Traffic: 60.8 W 

100% Traffic: 61.1 W 

Weighted Average: 60.9 W 

- Input Voltage: 

100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz  

DC RPS Input: 12 V: 4 A/53 V: 8 A 

- Input Current: 5 to 2 A 

- Power Rating: 0.49 kVA (switch maximum 

consumption values) 

- Waranty: minim 1 an 

- Not refurbished (Certificat/document care ar 

confirma că echipamentul nu este refurbished) 

- Compatibil cu WS-C2960G, C2960X 

- În ofertă  obligatoriu trebuie să fie indicat modelul 

comutatorului şi tipul licenţei. 

2 
3242000

0-3 

Switch Managiabil, 

Layer3 
buc 1 

- Slot Details - 4 x 1Gb SFP 

- Form Factor - 1U Rack-mountable 

- Interfaces/Ports Details - 24 x RJ-45 

10/100/1000Base-T Auto-sensing/Auto- 

negotiating/Auto- MDIX 
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- Licență: IP Services: advanced Layer 3 switching 

(IPv4 and IPv6) features 

- Management: CLI, SNMP - V1, V2, V3, Syslog, 

Telnet, SSH, Web 

- Other parameters: CDPv2, QoS, STP, PVST, 

RSTP, NAC, Port Security, ACL, IP ACL, MAC 

ACL, IGMP, PIM, MVR, DHCP server, DHCP 

snooping with Option82, TACACS+, VTP, DTP, 

Native VLAN, 802.1Q tagging, PAgP, LACP, 

UDLD, RSPAN, RMON 1 and RMON 2, TFTP, 

NTP client, Dynamic arp inspection, IP Source 

guard, BPDU guard, STRG, Dynamic VLAN 

assignment, VRF, HSRP telnet client 

- Routing: RIPv2, RIPng OSPF, OSPFv3, EIGRP, 

EIGRPv6, BGP, ISISv4, PBR 

- The number of the static / dynamic routes not 

limitet by software 

- Users authentication via RADIUS and TACACS 

- 802.1X 

- USB Type-A and Type-B ports for storage and 

console respectively and an out-of-band Ethernet 

management port 

- Forwarding Rate - 65 Mpps 

- Switching Fabric: 160Gbps 

- DRAM: 256MB 

- Flash: 64MB 

- Total VLANS: 1005 

- VLAN IDs: 4k 

- Total SVIs: 1k 

- Jumbo frame: 9216 Byte 

- Stack: up to 16 devices 

- Waranty: minim 1 an 

- Not refurbished (Certificat/document care ar 

confirma că echipamentul nu este refurbished) 

- Power Supply: Dual redundant, modular power 

supplies and fans 

- Safety Compliance: UL 60950-1, CAN/CSA-

C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, 

CCC 

- Dacă în configurația de bază nu există modul 

C3KX-NM-1G, să fie inclus obligatoriu în ofertă 

- În ofertă  obligatoriu trebuie să fie indicat modelul 

comutatorului şi tipul licenţei. 

3 
3242000

0-3 
Patch panel 

buc 
6 

- Capacitate: 48 porturi 

- Tipul: cat.6, 2U 

 

Lotul 2 - 32510000-1 Sistem de telecomunicaţii fără fir 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or solicitate 

Unitatea 

de măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/serviciile 

necesare]    

1 
3251000

0-1 
Wireless AP buc 2 

- Tip access point: Outdoor 

- Wi-Fi Bands: 2.4 GHz , 5 GHz 

- Wireless Protocol: 802.11a/b/g/n/ac 

- Antenna: 3 or 4 external antenna  connectors that 

can be configured as a 2.4/5 GHz dual band port. 

The antenna options include single or dual band 

and omnidirectional or directional. 

- Connector Type: RJ45, sfp, N connector 

- Authentication Method: Extensible Authentication 

Protocol (EAP) , X.509 certificates 

- Compliant Standards: ANSI C62.41 , ARIB STD-

T66 , ARIB STD-T71 , AS/NZS 4268 , EN 

300.328 , EN 301.489.1 , EN 301.489.17 , EN 

301.893 , EN 60950-1 Second Edition , EN 61000-

4-2 , EN 61000-4-3 , EN 61000-4-4 , EN 61000-4-

5 , FCC Part 15.107 , FCC Part 15.109 , FCC Part 

15.247 , FCC Part 15.407 , ICES-003 , IEC 60950-

1 Second Edition , IP67 , NEMA Type 4X , OET 
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65 C , RSS-102 , RSS-210 , UL 60950-1 Second 

Edition 

- Encryption Algorithm: AES , LEAP , PEAP , 

TKIP, TLS , TTLS , WPA , WPA2 

- Compliant Standards: IEEE 802.11a , IEEE 

802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 

802.11i , IEEE 802.11n , IEEE 802.1x , IEEE 

802.3at , Wi-Fi CERTIFIED 

- Connectivity Technology: Wireless 

- Data Link Protocol: IEEE 802.11a , IEEE 

802.11ac, IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 

802.11n 

- Features: 2x3 or 4x4 MIMO technology , Auto-

sensing per device , Beamforming technology , 

Cisco Flexible Antenna Port technology , CleanAir 

2.0 technology , ClientLink 3.0 technology , Cyclic 

shift diversity (CSD) , DFS support , GPS sync 

compatible , MAC address filtering , Maximum 

Ratio Combining (MRC) , Packet aggregation A-

MPDU , Packet aggregation A-MSDU , Pole 

mountable , Reset button , VPN passthrough 

- Network Transport Protocol: IPSec , L2TP 

- Power Over Ethernet 

- 4G LTE coexistence 

- Power: AC, DC, Cable, UPOE, PoE Out (802.3at) 

- DOCSIS3.0 with 24x8 channel bonding 

- Remote Management: CLI , HTTP 

- Spread Spectrum Method: DSSS 

- Network lifecycle management tool 

- WLAN controllers 

- Environmental Ratings: IP67 

- MAC address authentication 

- X.509 digital certificates 

- Warranty: minim 1 an 

- Not refurbished (Certificat/document care ar 

confirma că echipamentul nu este refurbished) 

- Compatibil cu AIR-AP1572EAC-A-K9 802.11ac 

Outdoor AP, External-Ant, AC-power, Reg. 

Domain-A / NOB 

 

Lotul 3 - 30233000-1  Dispozitive de stocare şi citire 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or solicitate 

Unitatea de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/serviciile 

necesare] 
   

1 3023300

0-1 

Dual Controller 

Small Form Factor 

Storage Area 

Network 

buc 1 

-  Access Type: Block 

- Number of controllers per array: 2 

- Storage host interface: 8 Gb/16 Gb Fibre 

Channel, 1 GbE/10 GbE iSCSI, 6 Gb/12 Gb SAS 

(total 4 interfaces per controller) 

- Max Read cache per array: 8TB 

- Data (read/write) cache + system memory per 

array: 12Gb 

- Pool Capacity (with Large Pool Support): 562 

TB 

- RAID Levels supported: Virtual: RAID 1, 5, 6, 

10 

- RAID Levels supported: Linear: RAID 

0,1,3,5,6,10,50 

- Maximum number of drives per array enclosure: 

24SFF 

- Maximum number of drives per drive enclosure: 

25SFF 

- Drive enclosure interface type: 6Gb SAS 

- Maximum total HDDs per array: 199SFF 

- Maximum total SSDs per array: 199SFF 

- Number of SSDs embedded in base system: 

2x400GB SSDs 

- Max raw capacity per array enclosure: 76.8 TB 
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SFF 

- Max raw capacity per drive enclosure: 80 TB 

SFF 

- Max raw capacity per array: 637TB SFF 

- SFF SSDs (Mixed Use): 400GB, 800GB, 1.6TB, 

3.2TB 

- SFF HDDs: 15K SAS, 10K SAS, 7.2K SAS 

- Thin Technologies: Thin Provisioning, Space 

Reclamation, Thin Rebuild 

- Tiering: Performance Tier, Standard Tier, 

Archive Tier 

- Replication: Snapshots (512), Volume Copy, 

Remote Snaps 

- Quality of Service: Virtual Tier Affinity 

- Maximum number of volumes: 512 

- Maximum number of snapshots: 512 

- Maximum number of hosts: 512 

- Maximum number of initiators: 1024 

- Customer self-installable: Yes 

- Compatible operating systems: Microsoft® 

Windows Server® 2012 Microsoft Windows® 

2008 R2 Microsoft Windows Hyper-V HP-UX 

Red Hat® Linux® SUSE Linux Solaris 

VMware® ESXi™ 5.x VMware ESXi 6.x MAC 

OSX 

- Warranty (parts-labor-onsite): 3-0-0, includes 3 

years 9x5 telephone support, and rights to new 

versions of firmware 

- Not refurbished (Certificat/document care ar 

confirma că echipamentul nu este refurbished) 

2 
3023300

0-1 
Transceivers buc 1 

- 1Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-pack Transceiver 

with RJ45 connector 

- Să fie compatibil cu Controllerele SAN din lotul 

3 punctul 1 

3 3023300

0-1 
SAS Hard drives buc 6 

- 1.8 TB 

- hot-swap 

- 2.5" SFF 

- SAS 12Gb/s 

- 10000 rpm 

- Să fie compatibil cu SAN Storage din lotul 3 

punctul 1 

 
Lotul 4 - 30141200-1 Calculatoare de birou 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or solicitate 

Unitatea de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/serviciile 

necesare] 
   

1 
3014120

0-1 
Bloc de sistem buc 6 

- CPU: Core I5 3.60 GHz 

- Cache: 6Mb 

- RAM: 4GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1333-

MHz) 

- Disc stocare: 160GB 2.5" SSD 

- Disc optic: DVD-RW 

- Cartelă Video: HD Graphics 2500 Dynamic 

Video Memory Technology 

- Cartelă de rețea: GbE Network 

- Porturi şi conectori: 2x VGA, 1x RJ45, 10x USB, 

1x RS232, 1x DisplayPort, 1x eSATA 2 x Line-

Out 

- Sistem operare: Microsoft Windows 7 pro sau 

Microsoft Windows 10 pro 

- Garanție: minim 12 luni 

2 
3014120

0-1 
Keyboard buc 7 

- SLIM Multimedia KEYBOARD 

- USB 

- Culoare: sur sau negru 

3 
3014120

0-1 
Mouse buc 7 

- USB 

- Cu sau fără fir 

- Culoare: sur sau negru 

4 
3014120

0-1 

Stație de lucru 

pentru editare video 
buc 1 

- CPU: 2cpu x 6 cores, 12 Threads (12M Cache, 

2.93GHz, 6.40 GT/s  QPI) sau Core I7 

- Minim 16 GB DDR3 (cu posibilități de mărire a 
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capacității) 
- Minim 120 Gb SSD 

- Minim 2 porturi SATA suplimentare 

- DVD-RW 

- Minim 2 sloturi: PCI Express 

- Minim 4 Porturi USB, Linie intrare microfon şi 

linie ieşire căşti și/sau boxe 

- Sistem operare: Microsoft Windows 7 pro sau 

Microsoft Windows 10 pro 

- Compatibil cu cartelă video GTX970 

- Garanție: minim 12 luni 

 

Lotul 5 - 30213100-6  Computere portabile 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or solicitate 

Unitatea de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/serviciile 

necesare]    

1 
30213100

-6 
Notebook buc 1 

- CPU: Core I3 sau Core I5 

- Ram: minim 4 Gb 

- Stocare: SSD, minim 120 Gb sau SHDD de 500Gb 

5400rpm + 8Gb NAND Cache 

- Display: 14" IPS Full HD (1920x1080) Touch 

Non-gare 

- Culoare: Negru 

- HDMI 

- Gbit NIC 

- 802.11bgn 

- Bluetooth 4.0 

- 2x USB 3.0 

- 1x USB 2.0 

- Card Reader 

- HD Webcam 

- 4-cell 45Wh Li-Ion Battery 

- Greutate: 1.8 – 1.9 kg 

- Sistem de Operare: Windows 7 sau windows 10 

(preferabil versiunea pro) 

- Garanție: minim 1 an 

 

 2 
30213100

-6 
Ruczac notebook buc 1 

- Să fie compatibilă cu notebook-ul din lotul 5, 

poziția 1  

- Să fie încăpător inclusiv pentru laptop cu display 

de 15” 

- Culoare: Negru 

 

3 
30213100

-6 
Telefon mobil buc 1 

- CPU: Octa-core 1.7 GHz sau Quad-core 1.2 

GHz 

- Ram: 2 Gb 

- Spatiu de stocare: Minim 16 Gb 

- Dual sim 

- Tehnologie 2G, 3G, 4G 

- Slot MicroSD 

- Dimensiuni: 142 x 71.8 x 8.9 mm sau 145.8 x 72.3 

x 8.1 mm 

- Greutate: 149 g – 159 g 

- Camera: 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash 

sau 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED 

flash 

- Culoare: Negru sau Blue Dark 

- Sistem de operare: minim Android 5 

- Capacitate baterie: minim 3000 mAh (preferabil 

4000mAh) 

- Garanție: minim 1 an 

- Dimensiuni display: 5” (maxim 5.2 inches) 

- Tehnologie display: IPS LCD capacitive 

touchscreen, 16M colors or Super Amoled 

capacitive touchscreen, 16M colors 

- Rezoluţie display: 720 x 1280 pixels 
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4 
30213100

-6 
Husă telefon mobil buc 1 

- Să fie compatibilă cu telefonul din lotul 5, poziția 

3 

 

5 
30213100

-6 

Sticlă de protecție 

telefon mobil 
buc 1 

- Să fie compatibilă cu telefonul din lotul 5, poziția 

3 

 

 
Lotul 6 - 30000000-9 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor 

software 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or solicitate 

Unitatea de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/serviciile 

necesare]    

1 
3000000

0-9 

2.5" SATA SSD 

120 Gb 
buc 

3 

 

- 2.5" SATA SSD   

- Capacitate minimă: 120Gb 

- Viteza R/W:540/520MB/s 

- Garanție 12 luni 

2 
3000000

0-9 

2.5" SATA SSD 

250Gb 
buc 1 

- 2.5" SATA SSD   

- Capacitate minimă: 250Gb 

- Viteza R/W:540/520MB/s 

- Garanție 12 luni 

3 
3000000

0-9 
Power Bank  buc 4 

- Minim 12000 mAh 

- Cel puțin o ieșire usb pentru încărcarea 

dispozitivelor (prefereabil două) 

- Intrare usb pentru încarcare: Micro USB 

- Tensiune de ieșire: 5V, 2A 

- Indicator de încărcare/descărcare 

- Încărcător compatibil 

- Garanție: minim 12 luni 

4 
3000000

0-9 
HDD Sun 146 Gb buc 4 

- Să fie compatibil cu servere de tipul:  SunFire 

X4150 și SunFire X4450 

5 
3000000

0-9 
HDD Sun 300 Gb buc 4 

- Să fie compatibil cu servere de tipul: SunFire 

X4150 și SunFire X4450 

6 
3000000

0-9 

Adaptor HDMI in 

VGA 
buc 2 - Adaptor HDMI in VGA 

7 
3000000

0-9 
Cablu UTP buc 8 

- Cat. 6 

- Cupru 

- Cutie de 305 metri 

 

Lotul 7 - 31422000-0 - Ansambluri de baterii 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or solicitate 

Unitatea de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/serviciile 

necesare]    

1 
31422000

-0 

APC Replacement 

Battery Cartridge 

#43 

buc 1 - Pentru UPS APC 3000VA RMI2U 

2 
31422000

-0 

Replacement 

battery cartridge 

#140 

buc 2 - Pentru APC Smart-UPS RT 10,000VA 

 

Lotul 8 - 32323300-6 Echipament video 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/servi

ciilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/servic

iile necesare] 
   

1 
32323300

-6 
Cameră video buc 1 

- 2 Slot-uri pentru cartele de memorie  

- Interfață de ieșire: HDMI 
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- Rezoluție: FullHD (1920x1080) 

- Stabilizator de imagine 

- Sensor: Single 1/2.88 type ExmorR CMOS 

with ClearVid pixel array 

- Suport pentru a atașa microfon extern 

- Înregistrare audio: Dobly Digital 2CH 16bit, 

48kHz (AC-3 Stereo) 

- Zoom: 10 x - 20 x 

- Intrare pentru Microfon extern atașat la 

cameră, conexiune XLR, ECM-XM1 

- Filtru: Built-In Optical, 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 

1/16ND, 4: 1/64ND 

- Dimensiunea filtrului: 62mm 

- Video Signal: HD : MPEG4-AVC / H.264 

AVCHD format Ver.2.0 compatible; SD : 

MPEG-2 PS 

- Not refurbished (Certificat/document care ar 

confirma că echipamentul nu este refurbished) 

- Garanție: minim 2 ani 

2 
32351000

-8 

Card de 

memorie 
buc 2 

- Tip memorie: SDXC 

- Capacitate: 128 Gb 

- Clasa de viteza: Class 10 

- Să fie compatibil cu camera din lotul 8, punctul 

1 

3 
32351000

-8 

Baterie 

suplimentară 

cameră și 
încărcător 

portabil 

buc 1 
- Capacitate: minim 3410 mAh 

- Să fie compatibilă cu camera din lotul 8, 

punctul 1 

4 
32351000

-8 

Microfon 

distanță 

pentru 

cameră 

buc 1 

- Bluetooth/Wireless microphone system 

- Raza de acoperire 50 - 100m 

- Compatibil cu camere video din lotul 8, 

punctul 1 

- Mod interactiv de comunicare în două sensuri 

între cameră, microfon și transmițător. 

- Dispune de clamă sau/și banderolă pentru a 

putea fi atașat microfonul 

- Suportă atât baterii simple cât și reîncărcabile 

- Garanție minim 1 an 

5 
32351000

-8 

Video 

broadcaster 
buc 1 

- Interfață intrare video: HDMI 

- Rezoluție suportată: Full HD: 1920 x 1080, 

HD: 1280 x 720, High: 960 x 540, Medium: 

736 x 414, Low: 480 x 270, Mobile: 360 x 200 

- Codificare video: Compression: Base/Main 

H.264; Bit Rate: 250 Kbps to 5 Mbps 

- Minimal streaming: RTMP, API level 

integration: Ustream, YouTube Live & new 

Livestream, Facebook 

- NETWORK - Ethernet: 10/100BASE-T, WiFi: 

Dual Band MIMO 802.11 a/b/g/n, USB 3G/4G 

modem support 

- Compantibil cu alte platforme de streaming (de 

exemplu Wowza server) 

- Baterie reîncărcabilă internă 

- ShareLink 

- Not refurbished (Certificat/document care ar 

confirma că echipamentul nu este refurbished) 

- Înregistrare pe usb drive sau sdcard 

- Garanție: minim 1 an 

 

Lotul 9  -  32351000-8  Accesorii pentru echipament audio şi video 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/servi

ciilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/servic

iile necesare] 
   

1 
32351000

-8   

Stativ camera 

(tripod și cap) 
buc 2 

- Compact, lightweight and portable tripod with 

fluid video head 
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- Smooth movement thanks to fluid head 

- Side lock allows for fast, easy set up 

- Suits the latest interchangeable lens cameras 

- Stable and adjustable tripod even for rough 

ground 

- Wide Platform for Camcorders & HDSLRs 

- 60mm Half Ball for Leveling 

- Spring-Loaded Counterbalance 

- Integrated Bubble Level 

- Rubber Feet 

- Two-Stage Tripod with Mid-Level Spreader 

- Material - Aluminum 

- Load Capacity - 5 kg 

- Minimum Height - 26.6" (67.6 cm) 

- Maximum Height - 60.6" (153.9 cm) 

- Closed Length - 28.4" (72.1 cm) 

- Weight - 3.1 kg 

- Padded Carry Bag 

 

Lotul 10  - 38650000-6 Echipament fotografic 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/servi

ciilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/servic

iile necesare] 
   

1 
38650000

-6 
Aparat foto buc 1 

- Numărul de megapixeli: 22,3 megapixeli 

- Formatul camerei: Full-Frame (1.0x Crop Factor) 

- Dimensiunea matricei: 36x 24 mm  

- Tip de matrice: CMOS, 36 x 24 mm 

- Dimensiunea imaginii (max): 5760 x 3840  

- Formatul imaginii: JPEG, RAW  

- Procesor de imagine: DIGIC 5+ 

- Live view mode Vizor electronic cu senzor de 

imagine  

- Video: Full HD - 1920 x 1080: 30 fps 

- Display: TFT de 8 cm (3,2"), cu aprox. 1.2 mln. de 

puncte  

- Sistem: AF / Puncte 61 puncte AF  

- ISO: 50-102400  

- Card de memorie: CompactFlash Type I/II, SD, 

SDHC sau SDXC  

- Greutate: 950 g  

- Not refurbished (Certificat/document care ar 

confirma că echipamentul nu este refurbished) 

- Dimensiuni: (W x H x D) 152 x 116,4 x 76,4 mm  

- Culoare: Negru 

- Sa fie compatibil cu obiectiv de tip Sigma AF 

8mm f/3.5 EX DG Circular Fisheye 

- Garanție: minim 1 an 

2 
38650000

-6 

Baterie de 

rezervă 
buc 1 

- Baterie de rezervă compatibilă cu aparatul de 

fotografiat din lotul 10, punctul 1. 

3 
38650000

-6 
Obiectiv buc 1 

- Tip cu unghi: larg  

- Distanta focala: 16-35 mm  

- Mod focusare: automat cu prioritate manuala [A] 

şi exclusive manual [M].  

- Diafragma: f/2.8  

- Diametru filtru: 82 mm  

- Dimensiuni: 88,5 x 111,6 mm  

- Greutate: 640 g 

- Not refurbished (Certificat/document care ar 

confirma că echipamentul nu este refurbished) 

- Compatibilitate cu aparatele de fotografiat: Canon 

40D, Canon 5D Mark III și Canon 6D (inclusiv 

aparatul din lotul 10, punctul 1) 

- Garanție: minim 1 an 

4 
38650000

-6 
Geantă buc 1 

- Geantă compatibilă cu aparatul de fotografiat din 

lotul 8, punctul 1 și obiectivul din lotul 10, punctul 

3. 
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5 
38650000

-6 
Ruczac  buc 1 

- Tip: rucsac pentru echipament foto/video, 

încăpător, pentru echipamentele din lotul 8 

- Material: textile 

- Protectie imotriva umezelii 

- Numar compartimente interioare: 5 

- Capacitate: compartiment pentru laptop cu 

diagonala 17", loc pentru obiectiv adaugator 

- Buzunar exterior 

- Fermoar lateral 

- Posibilitati de transportare: centura pentru fixarea 

la talie, miner, centura pentru umar 

- Dimensiuni externe: 49 х 24.5 х 31.5 cm 

- Dimensiuni interne: 27 х 15.5 х 28 cm 

- Culoare: negru 

 

Lotul 11 - 48781000-6  Pachete software pentru managementul sistemelor 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/servi

ciilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/servic

iile necesare] 
   

1 48781000

-6   

Soft pentru 

scanare și 
inventariere 

active 

buc 1 

Caracteristici generale 

- Acces facil bazat pe web 

- Pregatire pentru creearea de cimpuri de urmarire 

particulare 

- Curba de invatare minimala pentru instruirea 

simpla utilizatorilor 

- Sabloane de configurare a software-ului 

- Arhivare date 

- Interfata utilizatorului si a tehnicianului sa fie 

disponibila in minim 3 limbi: romana, rusa si 

engleza. 

 

Managementul cereriilor – urmarirea lor 

- Moduri de cereri 

1. Posta electronica 

2. Telefonic 

3. Portal cu autoservire 

- Suport pentru organizatii multisite 

- Colectare centralizata pentru problemele aparute 

si urmarirea lor 

- Autogenerare tichet 

- Afisare de anunturi catre utilizatori 

- Legaturi catre contracte de mentenanta 

- Posibilitatea de a trimite si primi mesaje de posta 

electronica din aplicatie 

- Posibilitatea de a trimite si primi SMS din 

aplicatie 

- Creare de tichete din mesajele de posta 

electronica primite 

- Posibilitatea de extragere a datelor din mesajul 

de posta electronica 

- Clasificare si dirijare automata a mesajelor 

- Directionare cerere manuala sau automata 

- Particularizare formular de cerere 

- Editor de text si abilitate de a adauga atasamente 

- Programarea cererilor 

- Calendar pentru tehnicieni 

- Roluri de acces pentru tehnicieni 

- Autorizari granulare 

- Crearea de sarcini multiple pentru o cerere 

- Posibilitatea de a prelucra sarcini dependente 

- Filtru de mesaje electronice spam si notificari 

- Clasificare si directionare bazate pe grupuri 

- Istoric statie de lucru si cereri immediate 

- Cereri clasificate pe categorie 

- Posibilitatea de comunicare a prioritatii si 

severitatii cererii 

- Escaladare automata a cererii bazate pe regulile 

organizatiei 
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- Declansarea unui mesaj de posta electronica cind 

o regula este indeplinita 

- Aplicarea regulilor dupa editarea cererii 

- Continuarea cu urmatoarea regula cind este 

indeplinita regula anterioara 

- Suport de coada de asteptare pentru 

managementul eficient al tehnicienilor 

- Posibilitatea de a atasa documente la o cerere 

- Posibilitatea de a administra, edita, asigna si 

inchide tichete ca un grup 

- Ordine de serviciu (lucru) pentru tehnicienii de 

mentenanta si service 

- Cerere de inchidere regula 

- Legarea si contopirea tichetelor 

 

Managementul incidentelor 

- Clasificare 

- Inregistrare cerere serviciu 

- Impact 

- Urgenta 

- Prioritizare 

- Matrice de prioritate 

- Stare (deschis, in asteptare, inchis) 

- Legatura incidentului cu bunul IT (echipamentul) 

- Legatura incidentului cu mesajul de posta 

electronica 

- Sabloane de incidente 

 

Catalog de servicii 

- Provizionare servicii oferite 

- Sabloane cereri servicii 

- Flux de lucru preconfigurat 

- Nivele de servicii agreate dupa timp 

- Integrare cu baza de date ITIL CMDB 

- Asocierea sarcinilor multiple cu dependinte la un 

sablon 

 

Autoservire 

- Portal web de autoservire 

- Posibilitatea utilizatorilor de a creea cereri noi 

- Verificarea starii cererii si actualizarea cererilor 

existente 

- Actualizare date de contact 

- Baza de date de cunostiinte cu posibilitate de 

cautare  pentru utilizatori 

- Acces la intrebari frecvente (FAQ) 

- Vizualizare anunturi 

- Actiuni de aprobare 

 

Managementul cunostiintelor 

- Acces la serviciile de management al 

cunostiintelor pentru tehnicieni 

- Aprobare pentru solutii noi adaugate 

- Cautare dupa cuvinte cheie pentru a gasi solutii 

bazate pe descrierea cererii 

- Indexarea documentelor pentru o cautare rapida 

- Istoric de cautare cu cereri rezolvate anterior 

- Intrebari frecvente (FAQ) 

- Editor de text 

 

Managementul problemelor 

- Detectia si clasificarea problemelor 

- Initierea unei probleme din incident 

- Initiere/inregistrare de noi probleme 

- Asocierea multiplelor incidente la o singura 

problema 

- Prioritizarea problemelor 

- Adaugare analiza la cauza principala, impact 

- Adaugare rezolvare, solutii sau erori cunoscute 

- Inchiderea problemei 

 

Managementul schimbarilor 

- Initiere/inregistrare noi cereri de schimbare 
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- Initiere de cerere de schimbare din 

incident/problema 

- Asocierea multiplelor incidente/probleme la o 

schimbare 

- Crearea si schimbarea comisiei de avizare 

- Trimiterea spre aprobare la membrii comisiei de 

avizare 

- Adaugare de analiza de impact, cauza principala 

si simptome 

- Inregistrare rezolvare si solutii 

- Coordonarea implementarii schimbarii 

- Revederea schimbarilor 

- Anuntarea schimbarilor catre utilizatori si 

tehnicieni 

 

Managementul proiectelor 
- Integrarea sarcinilor si proiectelor 

- Planificare sarcini si management 

- Istoric proiecte 

- Estimare efort 

- Notificari si comentarii 

- Managementul timpului 

- Vizualizarea hartii proiectelor 

 

Managementul bunurilor IT (echipamente) 

- Descoperire automata a statiilor de lucru in retea 

- Descoperirea tuturor echipamentelor cu IP cum 

ar fi imprimante, scanere etc... 

- Descoperire si scanare completa de masini bazate 

pe Windows, Linux si Mac 

- Descoperire cu si fara agent instalat 

- Scanare distribuita statie de lucru 

- Asociere vanzator-echipament impreuna cu 

detalii 

- Echipamente si relatii echipamente 

- Istoric bun IT (echipament) impreuna cu cerere 

- Conformitate software 

- Management licente software 

- Management contracte software 

- Configurarea deprecierii bunurilor IT 

- Graficul relatiilor care descrie relatiile intre 

bunuri, statii de lucru, software si utilizatori etc. 

- Definirea tipurilor de elemente de configuratie si 

tipurilor de relatii 

- Atasarea de documente la elementele de 

configuratie 

- Vizualizare de tip harta pentru relatiile 

elementelor de configuratie 

- Integrarea incidentelor, problemelor si 

schimbariilor cu baza de date ITIL CMDB 

 

Mangementul contractelor 

- Posibilitatea de a crea si adminstra contracte 

- Adaugare de informatii si atasare documente la 

un contract 

- Asocierea contractelor cu bunurile IT 

- Generare de alarme inainte de expirarea unui 

contract 

- Urmarirea contractelor reinnoite 

 

Managementul achizitiei 

- Managementul cererilor de achizitie 

- Contactarea vanzatorului direct din aplicatie 

- Integrarea achizitiei cu bunurile IT si vanzatorul 

- Sistem de aprobare a ordinelor de achizitie 

 

Managementul nivelelor de servicii 

- Posibilitatea de a configura diferite niveluri de 

escaladare 

- Automatizarea escaladarilor 

- Raspuns primar bazat pe nivelul de servicii 

- Posibilitatea de notificare inainte ca nivelul de 

servicii sa fie incalcat 
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Raportare 

- Rapoarte standard sablon preconfigurate 

- Rapoarte particulare in format tabular 

- Posibilitatea de a construi interogari pentru 

rapoarte 

- Rapoarte de tip flash 

- Integrare cu solutii terte de raportare cum ar fi 

Crystal Reports 

- Posibilitatea de a exporta rapoartele in formate 

de fisiere de tip csv, xls si pdf 

- Rapoarte programate (autogenerare si distributie) 

- Analiza tendintelor si nivelelor de performanta 

- Actualizare in timp real pe rapoarte 

- Salvare si programare rapoarte particulare 

 

Chestionare pentru sondaje 

- Generare de chestionare pentru sondaje 

- Posibilitatea de a genera intrebari particulare 

pentru chestionare de sondare 

- Chestionare de sondare programate 

- Setarea de reguli cind sa fie trimise chestionarele 

de sondare 

- Chestionare multi-limba 

 

Integrare 

- Integrare cu LDAP si Active Directory 

- Integrare ci sistemele de posta electronica si 

pagere 

- Aplicatii pentru echipamente iphone si android 

- Integrare cu control de la distanta 

- Interfata de integrare cu date externe 

- Integrare cu servicii de SMS 

- Utilizeaza servicii web si API 

 

Active Directory 

- Posibilitatea de a importa utilizatori, drepturi din 

AD, LDAP 

- Import programat din Active Directory 

- Import programta din LDAP 

 

Cerinte de sistem: 

Sisteme de operare suportate: 

- Windows 

1. Windows 2000 SP4 

2. Windows server 2000/2003 

3. Windows XP Professional 

4. Windows server 2008 

5. Windows 7 

- Linux 

1. Red Hat Linux 7.2 sau mai mult 

2. Linux Debian 3.0 

 

Baze de date suportate: 

- MS SQL 2000, 2005, 2008 

- MySQL 4.1.18, 5.1.50 

 

Client de navigare web: 

- Internet Explorer v6, v7, v8 si v9 

- Firefox v3.6 sau mai mult 

- Google Chrome 

 

Cerinte numar de utilizatori/echipamente pentru 

licentiere: 

- Tehnicieni 2 persoane 

- Echipamente IT 250 de bucati 

- Echipamente Non IT – nelimitat 

- Utilizatori Finali 2000 persoane 

 

Alte conditii de eligibilitate: 

1. Support local 24/24, 7/7 in limba română. 

2. Minimum un specialist certificat in produsul 

ofertat.  
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3. Soluția propusă trebuie să fie o soluție matură și 
să figureze în cadranul magic al  

4. Gartner pentru anul 2015 pentru IT Service 

Support Management. 

5. Referinte sau Recomandări locale minim una, cu 

experienţă similară. 

6. Autorizatie de la Vendor (Manufacturer 

Authorization Form) 

 

Lotul 12 - 48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or solicitate 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/serviciile 

necesare] 
   

1 
48000000

-8 

Microsoft windows 

server 2012 + 4 

call-uri 

buc 1 Microsoft windows server 2012 + 4 call-uri 

2 
48000000

-8 

Microsoft Office 

2016 
buc 4 Microsoft Office 2016 

3 
48000000

-8 

Microsoft office for 

Mac 
buc 1 Microsoft office for Mac 

4 
48000000

-8 
Microsoft visio Pro buc 1 Microsoft vizio pro 

 

Lotul 13 - 48328000-3 - Pachete software de prelucrare a imaginilor 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or solicitate 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

  
[Bunurile/serviciile 

necesare]    

1 
48328000

-3 
Sony vegas pro buc 1 Sony vegas pro 

 

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate. - nu 

10. Tipul contractului  Vînzare - cumpărare________ 

11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 

[indicaţi numărul de luni] În decurs de 30 zile lucrătoare din data semnarii contractului şi 

înregistrării acestuia la Agenţia Achiziţii Publice___________________________________ 

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): până la 31.12.2016 

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

MD-2028, str, Academiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova 

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: _____pe loturi_______________________ 

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ 

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - 

economic, precum şi ponderile lor: 

a)  _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: __nu se admit_____________ 

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 
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[indicaţi]________________________________________________________________________ 

19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ 

următoarele:  
Nr. 

d/o 

Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativi

tatea 

3.1. Neimplicarea în practici frauduloase și 
de corupere 

Documente prin care se dovedeşte 

îndeplinirea cerinţei 

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată 

în conformitate cu Formularul (F 3.4) 

 

Da 

3.2. Dovada  înregistrării   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 să ateste că 

persoana semnatară este autorizată se desfăşoare 

activităţile ce fac obiectul contractului, cum ar 

fi: 

• statutul cu modificările 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 atestă dreptul de 

a livra/ presta bunuri/servicii 

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei 

cerinţe trebuie prezentate următoarele 

documente: 

 Licență de activitate – copie – confirmată prin 

semnătura şi ştampila Participantului. 

Nu 

3.4. 
Disponibilitate de bani lichizi sau 

capital circulant, sau de resurse 

creditare în sumă de minim:  

(Autoritatea contractantă indică 

suma)____________lei MD sau echivalentul în 

altă valută 

 

Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) și 
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, identificată 

prin referire la specificaţii sau standarde 

relevante 

Certificat de conformitate sau declarație de 

conformitate eliberat/eliberată de un 

organizm de ceritificare acreditat  

Pentru poziţiile la care este indicată această 

cerinţă la specificaţia tehnică 

(Autoritatea contractantă poate indica standarde  

de referință naționale, europene și 
internțaionale, inclusiv etichete ecologice) 

Da 

3.6 Prezentarea de informaţii privind 

capacitatea tehnică și experiența 

Ofertantul va avea minim 2 (doi) 

ani de experienţă specifică în livrarea 
Da 
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specifică 

  

bunurilor/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 privaţi, întocmită conform 

Formularului (F 3.3) 

3.7 

Demonstrarea accesului la 

infrastructura/mijloacele indicate de 

autoritatea contractantă, pe care aceasta 

le consideră strict necesare pentru 

îndeplinirea corespunzătoare 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, autorizațiilor 

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 cerinţei 

• Declaraţie pe proprie răspundere, 

completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.5) 

Documente edificatoare cum ar fi certificate 

şi/ sau alte documente echivalente emise de 

autorităţi compentente din ţara de rezidenţă 

a ofertantului în cazul operatorului 

economic străin; 

• Certificat cu privire la situația 

contribuabilului – original sau copie – 

eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de 

organul competent în țara de reședință a 

operatorului economic străin (valabilitatea 

certificatului - conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al Republicii 

Moldova sau al organului competent în țara 

de reședință a operatorului economic 

străin);  
 

Da 

 Alte cerințe de calificare   

3.9 
Certificari ISO – cerinţa nu este 

obligatorie 

Detinerea de certificate ISO 9001 şi ISO/IEC 

27001 va constitui un avantaj 

În cazul primirii ofertelor cu acceeaşi valoare 

economico – financiară, prioritate se va acorda 

companiei certificate ISO 

Facultativ 
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20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 

contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” 

b) Adresa: _ MD-2028, str. Acaddemiei, 5A, mun. Chişinău, Republica Moldova 

c) Tel: 022-28-98-51, 022-28-87-59 

d) Fax: 022-28-98-49 

e) E-mail: idsi@asm.md  

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cercetător ştiinţific Friptuleac Lilian, Inginer 

coordonator programator Budeanu Maria 

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu 

indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei 

împuternicite de către Participant).  

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: 

____________________________  

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. 

21. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără 

corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi 

ştampilat, urmează a fi prezentate: 

 

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem 

dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: 

- pînă la: [ora exactă] _10:00________________________________________________ 

- pe:  18 noiembrie 2016_______________________________ 

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

procedurii negociate: ____________________________________________________  

 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante 

şi locul concret de depunere a ofertelor]MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău, 

Republica Moldova 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 

asiste la deschiderea ofertelor. 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile____________________________________ 

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: __de stat______________________ 

25. Garanția pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de __1,0__%. în formă de:  

- Garanție bancară sau 

- Transfer bancar. 

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă 

la procedura de achiziție nr.595/16 din 18 noiembrie 2016”, conform următoarelor detalii:  

(a) beneficiarul plăţii Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” 

(b) datele bancare BC Moldindconbank SA fil. „Telecentru”, MOLDMD2X306 

(c) codul fiscal  1008600032684 

(d) contul de decontare MD90ML000000002251606261 

mailto:idsi@asm.md
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26. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte 

procentual din preţul contractului adjudecat]: ___5,0______%. 

 

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] nu se cere 

a) Nu se cere. 

b) Societate pe acţiuni 

c) Societate cu răspundere limitată 

d) Altele ____________________________________________________________________ 

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția 

Națională de soluționare a contestațiilor. 

 

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. 

 

 

30. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: _859 000,00 
 

 

Conducătorul grupului de lucru:  _________________________ Guzun Mihail               L.Ș. 


