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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Computerelor portabile (Laptopuri) 

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă 
 

1. Denumirea autorității contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei 

2. IDNO: 1007600001506 

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168 

4. Numărul de telefon/fax: 022-23-35-03 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: esenia.turchin@adm.utm.md; 

https://www.utm.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 

formă de achiziție comună): Instituție Publică de învăţământ superior. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: 

 
Nr 

d/o 

Cod CPV Denumirea 

bunurilor solicitate 

Cantit

atea 

Unitatea 

de 

măsură 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

standarde de referință 

Lot 1 Computere portabile (Laptopuri) Model 1 

1.1 30213100-6 Computere portabile 

(Laptopuri) Model 1 

200 Bucată  Processor: Min.2 Core, min 4 Threads,  min. 

2,4GHz, Lithography max 14nm, minim 2 MB 

Cache, TDP – max 15W, minim Integrated 

UHD Graphics 

 Memory: Min. 4Gb DDR4 

 Storage: Min. 256GB M.2 NVMe SSD 

 Audio: min. 1,5W internal stereo speakers 

 Communications: min. 1x 1000Base-T 

integrat; minim Dual Band Wireless 802.11ac, 

2x2; minim  Bluetooth 5 

 Ports and Connectors: Minimum 1x 

headphone/microphone combo; minim 1x 

USB 3.1 Type-C; minim 2x USB 3.1 Gen 1; 

minim 1x HDMI 1.4b; minim 1x power 

connector; minim 1x RJ-45 

 Display: Minimum 15.6" diagonal, minimum 

FullHD, TN, minim  LED-backlit anti-glare 

(1920 x 1080), minimum 220 nits, 16:9 aspect 

ratio 

 Webcam: Integrat  minim. 0.3MP 

 Microphone: Integrat 

 Keyboard: Non-backlit, English&Russian 

 Power: Adaptor extern de alimentare de 

maxim 45 W 

 Battery: Integrat minim. 36Wh 

 Greutate: maxim. 2.2kg 

Garanție: Completă pe minim 2 ani, fără 

păstrarea ambalajului  

Valoarea estimată, fără TVA, pentru Lotul 1 constituie 1.158.330,00 lei 
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Lot 2 Computere portabile (Laptopuri) Model 2 

2.1 30213100-6 Computere portabile 

(Laptopuri) Model 2 

14 Bucată  Processor: Min 4 Core, min 8 Threads,  min 

Frequency 1,00GHz/ Bus Speed min 4 GT/s /  

Lithography max 10 nm, min 6MB Cache, 

TDP max 15W,  minim UHD Graphics; 

 Tipul video: Discret minim 2048MB; 

 Memory:  min 8Gb DDR4; 

 Storage: min 256GB M.2 SSD; 

 Audio: internal stereo Speakers; 

 Communications: WiFi 802.11ac, 

BLUETOOTH, WEB-CAM/ Microfon 

integrated /min  1 x COMBO audio jack/min 1 

port MicroSD/ min 2xUSB 2.0 / min  1xUSB 

3.0 / min 1x HDMI / min  1xUSB 3.1 (Type-

C); 

 Display: Minimum 15.6" diagonal, min  

FullHD, LED (1920 x 1080); 

 Battery: min 2-cell 32 Wh; 

 Greutate: max 1.8 kg; 

 Color: Gray or Silver; 

Garanție: Completă pe minim 2 ani, fără 

păstrarea ambalajului  

Valoarea estimată, fără TVA, pentru Lotul 2 constituie 142.330,00 lei 

Valoarea totală estimată, fără TVA, pentru toate loturile constituie 1.300.660,00 lei 

 

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

va selecta): 1) Pentru un singur lot SAU 2) Pentru toate loturile. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit oferte alternative. 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea va fi efectuată în decurs de 30 zile 

calendaristice după semnarea contractului de către ambele părți. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020. 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică. 

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

sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică. 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) 

cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

 

Nr. 

d/o 

Descrierea 

criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1. 
DUAE (Documentul Unic de 

Achiziții European) 

ORIGINAL – confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

2. Oferta 

ORIGINALE – confirmate prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului: 

Formularul ofertei (Formular F3.1),  

Specificaţii tehnice (Formular F4.1),  

Specificaţii de preţ (Formular F4.2). 

Obligatoriu 

3. 
Garanția pentru ofertă - 1% 

din valoarea ofertei, fără TVA 

ORIGINAL - confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru 

Obligatoriu 
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ofertă (emisă de o bancă comercială) 

conform formularului F3.2 din 

,,Documentația Standard,, 

SAU 

b) Transfer pe contul autorității 

contractante, conform următoarelor date 

bancare: 

Beneficiarul 

plății 

IP Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

Denumirea 

băncii 

BC’MOLDOVA-

AGROINDBANK’S.A., 

Sucursala ’Chișinău-

Centru’ 

Codul fiscal 1007600001506 

IBAN MD32AG0000000225120

15310 
 

4. 

Garanția de bună execuție - 

5% din valoarea contractului 

(la încheierea contractului 

atribuit) 

ORIGINAL - confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Transfer pe conturile universităților indicate în 

FDA din ,,Documentația Standard,, 

Obligatoriu 

Potrivit art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015 următoarele documente obligatorii vor fi solicitate 

după deschiderea ofertelor conform cerințelor și termenelor indicate în DUAE 

5. 

Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în 

care ofertantul este stabilit 

Certificat/Decizie de înregistrare a 

întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice. 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului.  

Operatorul economic nerezident va prezenta 

documente din ţara de origine care dovedesc 

forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din 

punct de vedere profesional 

Obligatoriu 

6. 

Îndeplinirea obligaţiilor de 

plată a impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor de asigurări 

sociale, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare 

RM 

Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor eliberat de 

Inspectoratul Fiscal.  

(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). 

Original confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

7. 
Certificat de atribuire a 

contului bancar 

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat 

de banca deţinătoare de cont. Confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

8. 
Raportul financiar (pentru anul 

2019) 

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului 
Obligatoriu 

9. 

Demonstrarea experienței 

operatorului economic privind 

livrarea bunurilor în domeniul 

de activitate aferent obiectului 

contractului ce urmează a fi 

atribuit 

Declarație privind lista principalelor livrări de 

bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate. 

Confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

10. 

Valoarea minimă a unui 

contract individual îndeplinit 

pe parcursul ultimilor 3 ani de 

activitate 

Prezentarea a minim un Contract individual 

îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani de 

activitate, care să fie similar ca obiect și valoarea 

căruia să fie de minim 75% din valoarea ofertei 

prezentate în cadrul concursului dat. 

Obligatoriu 
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Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului. 

 

*Notă: În cazul în care Contractul(ele) poartă 

caracter confidențial plasați pe platformă pagini 

din Contract pe care să fie vizibile: Numărul și 

data acestuia, denumirile părților, să fie indicate 

natura bunurilor livrate și valoarea Contractului. 

La necesitate va/vor fi solicitat(e) Contractul(e) 

în întregime). 

11. 

Demonstrarea accesului la 

infrastructură/mijloacele 

indicate de autoritatea 

contractantă, pe care aceasta le 

consideră strict necesare 

pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a Contractului 

Pentru demonstrarea posibilității executării 

calitative a contractului, operatorul economic 

trebuie să dispună de acces la Centru de 

deservire a echipamentului propus cu specialiști 

calificați pentru instalarea, punerea în funcțiune, 

deservirea și reparația echipamentului propus, cu 

suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv 

serviciile de transport. 

În perioada de garanție Participantul care a 

obținut dreptul de a încheia contractual (în 

continuare Vânzătorul) se obligă să asigure 

constatarea (diagnosticarea) unei defecțiuni în 

maxim 8 ore lucrătoare și remedierea defecțiunii 

în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării 

acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00-

17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea 

defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, 

iar în cazul unor defecțiuni mai grave, 

echipamentele se vor transporta la sediul 

Vînzătorului de către acesta. În cazul în care 

reparația echipamentelor va dura mai mult de 7 

zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un 

echipament echivalent pentru perioada reparației 

a echipamentului defectat. Pentru demonstrarea 

îndeplinirii cerințelor de mai sus, Ofertantul 

trebuie să fie dispus să prezinte: 

 Documente ce confirmă că centrul de 

deservire autorizat local va deservi 

echipamentul oferit de Ofertant în cadrul 

licitației; 

Totodată, Participantul va descrie în oferta sa 

condițiile de menținere și suport pentru perioada 

de garanție cu specificarea:  

a. Procedurilor de menținere și suport;  

b. Timpului mediu de reacție și reparație pentru 

echipamentul propus;  

c. Organizarea și asigurarea suportului “hot-

line” pentru echipamentul propus. 

Obligatoriu 

12. 
Prezentarea de dovezi privind 

dreptul de a livra bunuri 

Autorizație de la producător MAF 

(Manufacturer Authorization Form) / Certificat 

de la distribuitortor DAF (Department 

Authorization Form) 

Confirmat(e) prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

13. 
Certificatul de conformitate 

privind Sistemul de 

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului 
Obligatoriu 
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management al calității ISO-

9001 

 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii 

negociate), după caz: Nu se aplică. 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică. 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică. 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și 

corespunderea parametrilor solicitați. 

Conform art. 26 alin. 18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, în cazul în care 

două sau mai multe oferte sunt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - 

capacitatea tehnică și/sau profesională (art. 18, lit. d), Legea 131/2015). 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 

ponderile lor: 

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 Nu se aplică  

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP. 

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP. 

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

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 

cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

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

(Limba română). 

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

Europene: Nu se aplică. 

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): 

Nu se aplică. 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se 

aplică. 

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

anunț: BAP nr. 50 din 07.08.2020. 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.08.2020. 
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33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Se acceptă 

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 

Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică. 

35. Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 1% din valoarea ofertei fără TVA. 

Contractul va fi însoţit de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)  

SAU 

Aceasta poate fi efectuată prin transfer la contul autorităţii contractante, conform 

următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI  

Denumirea Băncii: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A., Sucursala’Chișinău-Centru’ 

Codul fiscal: 1007600001506  

IBAN: MD32AG000000022512015310  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la Cererea Ofertelor de Preț nr. __________ din 

__________" 

36. Garanţie de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): 5%. 

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)  

SAU 

Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform 

următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI  

Denumirea Băncii: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. Sucursala’Chisinau-Centru’  

Codul fiscal: 1007600001506  

IBAN: MD32AG000000022512015310   

cu nota “Pentru garanţia de bună execuţie a contractului nr. _______ din _______" 

 

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________                L.Ș. 
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