
privind achizitionarea

ANUNT DE PARTICIPARE

Echipamentelor IT pentru necesiti{ile proiectului "2SOFT ll.1164,

cooperarea transfrontalierl in educafia mecatronici
inginereasci / Cross border cooperation in mechatronics

engineering education (CBCinMEE)"

prin procedura de achizi[ie Cererea Ofertelor de Prefuri

1. Denumirea autorit5{ii contractante: IP Universitatea Tehnicl a Moldovei

2. IDNO: 1007600001506

3. Adresa: mun. Chiqin6u, bd. $tefan cel Mare 168

4. Numirul de telefon/faxt 022-23-35-03

Adresa de e-mail qi de internet a autoritltii contractante: olga.gherman@adm.utm.md;

https://www.utm.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob{ine accesul la documentafia de

atribuire: Documentalia de atribuire este anexatd in cadrul procedurii tn SIA RSAP.

Tipul autoritifii contractante qi obiectul principal de activitate (dacI este cazul, menfiunea cI
autoritatea contractanti este o autoritate centrali de achizi{ie sau cI achizi(ia implicl o alti
forml de achizi{ie comuni): Institufie Publicl de invdfdmdnt superior.

Cumplritorul invitl operatorii economici interesafi, care ii pot satisface necesitl{ile, sI
participe la procedura de achizi{ie privind livrarea urmltoarelor bunuri:

5.

6.

7.

8.

IlrottrRlJl GOIJC TIEI. CULTURU Sl ClRCeIARll
A! ttAlstlcll tlotgot A

INSTITUTIA PUBLICA
uuivEistrhrEA rEHNlcA

A MOLDOVEI
tlD.200l. mun.Chlglttlu

ccl [rlarc li Sllnl, 168

irtO?' O5' N2y'
20-

Nr
d/o

Cod CPV Denumirea
bunurilor
solicitate

0inia busetard)

Cantitatea Unitatea
de

mIsurI

Specificarea tehnici deplini solicitati'
standarde de referin{i

Lot Computer de birou tip All-in-One

1.1 302 I 3300-8 Computer de
birou tip All-in-

One

(4.2.2.D

10 Bucat[ AIO - Brand Name International
Procesor: Minim 8 nuclee, Fir de executie min.

16, frecventa turbo min. 4.7GHz, Litografie
max. 14nm, minim 16MB Cache, Putere Design
Termic - max. 65W. Data producerii nu mai

devreme de al doilea trimestru 2020;

Memorie: Minim 16GB DDR4, frecventa nu

mai pufin de2666MHz;
Memorie SSD: Minim 5l2GB M.2 NVME;
Audio: Audio de inalti defini1ie, cu 2 difuzoare
minim 3W;
Video: DiscretS, minim 3GB video-memorie;
GDDR5;
Retea: Wi-Fi: minimum Wi-Fi 5 (802'11 ac

2*2); minimum Bluetooth 5, minimum
lxl0/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (conector

RJ-45);
Porturi: Minimum SxUSB, din care minimum

118

Lt



2 | 8  

 

3xUSB3.2, min. 1xUSB Tip-C; min. 1xDigital 

video port (DP sau HDMI), min. 1xCăști, min. 

1xMicrofon sau Mufă audio COMBO; 

Accesorii:  Tastatură USB RUS/ENG 

(conexiune cu fir prin port USB), Mouse optic 

USB (conexiune cu fir prin port USB). 

Accesoriile să fie de acelas producator ca si AIO 

si să nu fie de culoare albă. 

Camera-web: Încorporată, Full HD cu 

microfon; 

Monitor: Minim 23,8” LED FullHD IPS, 

antireflex, cu rezoluția minimă 1920x1080; 

VESA  

Securitate: Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Garanţia: direct de la producător pentru tot 

echipamentul minim 3 ani. 

Sistem de operare: Microsoft Windows 10 Pro 

x64 pre-instalat. 

Valoarea estimativă, fără TVA, pentru Lot 1 – 243 258.00 Lei 

Lot 2 Stație de lucru (inclusiv Monitor) 

2.1 30213300-8 Stație de lucru 

(inclusiv 

Monitor) 

 

(4.2.2.6) 

2 Bucată Statia de lucru – Brand Name International: 

Form Factor: Tower 

Procesor: Minim 4 nuclee, Fir de execuție min. 

8, frecventa de baza min. 4.1GHz, Litografie 

max. 14nm, minim 8MB Cache, Putere Design 

Termic – max. 205W. Data producerii nu mai 

devreme de al patrulea trimestru 2019; 

Memorie: Minim 32GB DDR4, frecvența nu 

mai puțin de 2933 MHz; 

Memorie SSD: Minim 256GB SSD; 

Video: Discretă, minim 5GB GDDR5 video-

memorie; Interfață de memorie min. 160 bit; 

Lățimea de bandă a memoriei min. 200 GB/s; 

Porturi min. 4 x DP; Suport API - DirectX 12, 

OpenGL 4.5, Vulkan 1.0, OpenCL 

Retea: minimum 1x10/100/1000 Gigabit 

Ethernet LAN (conector RJ-45); 

Porturi: Minimum 10xUSB, din care min. 

8xUSB 3.1, min. 2xUSB Tip-C; min. 1xSerial; 

min. 2xPS2; min. 1xCăști, min. 1xMicrofon sau 

Mufă audio COMBO; 

Sursa alimentare: min. 400W, 80PLUS Gold 

Certificat. 

Securitate: Trusted Platform Module (TPM 

2.0);  

 

Accesorii: Tastatură USB RUS/ENG (conexiune 

cu fir prin port USB), Mouse optic USB 

(conexiune cu fir prin port USB). 

Accesoriile să fie de acelas producator ca si 

Statia De Lucru si să nu fie de culoare albă. 

Garanţia: direct de la producator pentru tot 

echipamentul minim 3 ani. 

Sistem de operare: 

Windows 10 Pro for Workstations 
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Monitor: 

Diagonala: minim 27”  

Rezolutie nativa: 2560 x 1440 (QHD); 

Tip matrice: IPS (suprafața mată); 

Dimensiune maxima pixel: 0.24mm; 

Frecvența: minim 60Hz; 

Conectivitate: 1- HDMI ; 1- DP; min. 4 – USB 

3.0 

Stand: reglare pe inaltime, inclinare, rotire la 

90° (pivot); 

Montare VESA: Da 

Rama/margine: subțire; 

Luminozitate: minim 350cd/m2; 

Garanție: minim 3 ani  

Monitorul trebuie să fie de acelas producator 

ca si statia de lucru si să nu fie de culoare 

albă. 

Valoarea estimativă, fără TVA, pentru Lot 2 – 84 610.00 Lei 

Lot 3 Computer portabil (Laptop) 

3.1 30213100-6 Computer 

portabil 

(Laptop) 

 

(4.2.1.1) 

2 Bucată Procesor: minim 4 nuclee; frecvența nominală 

min. 1,8GHz; min. 8MB Cache;  

Monitor: Diagonala min. 15.6" FullHD, 

tehnologie LED/WXGA, finisaj antireflectiv, 

rezoluție 1920x1080; 

Memorie: Min. 32 GB DDR4; Frecvența 

minimă: 2666MHz; 

Memorie SSD: Min. 512 GB de tip M.2; 

Video: Integrata sau discreta; 

Unitate optică: Nu  

Audio: Difuzoare stereo; 

Sistem de operare: Microsoft Windows 64 bit 

Pro,  licențiat; 

Conectivitate și porturi: 1xJack 3.5mm; 

1xHDMI; 1xRJ-45; 1xUSB tip-C; 3xUSB tip-A, 

din care minimum 2xUSB 3.2; 

Securitate: TPM 2.0; cititor de amprente 

(fingerprint reader); 

Altele: tastatura cu iluminare, cu tastatură 

numerică; greutate maximă 2,0kg; 

Accesorii: Mouse optic USB, fără fir, aceeași 

culoare. 

Termen de garanție și condiții de deservire: 

minim 3 ani. 

Valoarea estimativă, fără TVA, pentru Lot 3 – 54 997.00 Lei 

Lot 4 Imprimantă multifuncțională Color format A3 

4.1 30232150-0 Imprimantă 

multifuncțională 

Color format 

A3 

 

(4.2.1.2) 

1 Bucată Imprimantă AIO 

Tip: A4, A3, Color, All-In-One 

(Print/Copy/Scan) cu DADF. 

Imprimare:  

Viteza: Singură parte – min. 40ppm (Col, B/W, 

A4, 600 dpi); Două părți – min. 20 ppm (Col, 

B/W, A4, 600 dpi). 

Rezoluție: 600x600dpi, 1200x1200dpi. 

Margini în duplex (sus, jos, stânga, dreapta)：
max. 4mm fiecare. 
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Limbaje de imprimare suportate: PCL6, Adobe 

PostScript. 

Caracteristici avansate de imprimare: Mod de 

economisire consumabile; Print from USB 

memory key (JPEG, TIFF, PDF) 

Copiere:  

Dimensiunea maximă a documentului - min. 

A3/ 11"x17" 

Moduri de copiere: Text, Text/Photo (Default 

și High Quality), Photo. 

Scanare:  

Tip: Colour, Platen, DADF (2-sided, single 

pass). 

Viteza: Două părți – min. 60ipm (color/ mono). 

Rezolutie și culori: Optică – min.600x600dpi; 

Îmbunătățită – pînă la 9600x9600dpi; Color 

depth - 30bit/24bit (in/out); Greyscales - 

10bit/8bit (in/out). 

Caracteristici avansate de scanare: Scan to E-

mail, PC, USB memory key, FTP. 

Alimentarea cu  hârtie: 

Formate de hârtie acceptate: A5, A4, A3, B5, 

B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 

11×17, 12×18, SRA3, 13×19, Oficio, G-Letter, 

A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-

Oficio, E-Oficio, A-Oficio, 4×6 

Intrare: Standard - min.1100 foi; Multi purpose 

tray – min. 50 foi; ADF – min. 80 foi. 

Ieșire: min. 200 foi A4, min. 100 foi A3.  

Tip medii de printare în duplex: Hârtie subțire, 

hârtie groasă, hârtie simplă, hârtie colorată, 

hârtie reciclată, hârtie Bond. 

Greutate mediilor de printare în duplex: de la 

55 g/m2 pîna la 220g/m2. 

Interfețe și Software: 

Interfețe prezente: USB, 10BASE-

T/100BASE-TX/1000Base-T. 

Printer management:Department ID 

Management; servicii centralizate de gestionare 

și întreținere, cum ar fi captarea contorului, 

gestionarea automată a consumabilelor și 

diagnosticarea la distanță. 

Specificații de performanță si accesorii 

Duty cycle: 100,000 pagini per lună. 

Control panel -  min. 4,7”, LCD Colour. 

Power Consumption: max - 140W 

Resursă/Capacitate Cartuș: negru – min. 

19,000 pagini, C/M/Y – min.15,000 pagini. 

Accesorii incluse in set adițional:  unitate de 

alimentare cu hîrtie, min. 1100 foi.  

Garanție: min. 2 ani, fara a pastra ambalajul. 

Valoarea estimativă, fără TVA, pentru Lot 4 – 42 305.00 Lei 

Valoarea totală estimată (fără TVA) pentru toate loturile constituie 425 170.00 Lei  

*TVA=0,00 lei conform HG nr. 866 din 09.12.2020 pct. 
223293  (8721176714456), prin care au fost aduse modificări 

Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente 
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realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la 

care Republica Moldova este parte. 

Notă: Lotul nu va fi achiziționat în cazul în care vor fi depuse numai oferte a căror valoare depăşesc 

valoarea estimată a acestuia, deoarece suma bugetată, pentru fiecare lot separat, în cadrul proiectului nu 

poate fi întrecută. 

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 mai multe loturi SAU 3) Pentru toate loturile. 

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

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după 

semnarea contractului de către ambele părți. (DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013). 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021. 

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 

(la deschidere) 

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 

(la deschidere) 

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 

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 MD32AG000000022512015

310 
 

Obligatoriu 

(la deschidere) 
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4. 

Garanția de bună execuție – 5% 

(la momentul semnării 

contractului) 

ORIGINAL - confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

(se va prezenta de 

către ofertantul 

cîștigător la 

încheierea 

Contractului) 

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 

(la solicitare) 

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 

(la solicitare) 

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 

(la solicitare) 

8. 
Raportul financiar - ultimul 

(pentru anul 2019 sau 2020) 

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

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 

(la solicitare) 

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 nu fie mai mică decît valoarea ofertei 

prezentate în cadrul concursului dat (Se prezintă 

minim cîte un Contract pentru fiecare lot în 

parte). 

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). 

 

Obligatoriu 

(la solicitare) 
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11. 

Prezentarea de dovezi privind 

conformitatea produselor, 

identificată prin referire la 

specificații sau standard 

relevante 

Certificat de conformitate sau declaraţie de 

conformitate eliberat de un organism de 

certificare acreditat. 

Confirmat(e) prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

12. 

Declarație prin care se va 

confirma că 

producătorul/distribuitorul de 

echipamente electrice și 

electronice (EEE) este inclus în 

Lista producătorilor de produse 

supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a 

producătorilor (cu indicarea nr. 

de inregistrare din „Lista 

producătorilor”) 

sau Dеmопstrаrеа сă este în 

proces de obținere а acestuia 

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a ofertantului 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

13. 

Declarație privind confirmarea 

identității beneficiarilor efectivi 

și neîncadrarea acestora în 

situația condamnării pentru 

participarea la activităţi ale unei 

organizaţii sau grupări 

criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani 

Confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

(la solicitare) 

 

Notă: În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 și anume, art.65 alin. 

(4), prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea „ofertei tehnice, ofertei financiare, 

formularului DUAE și garanția pentru ofertă”. 

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): Se va aplica licitația 

electronică. Numărul de runde şi pasul minim pentru licitarea electronică – conform SIA RSAP. 

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

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut fără TVA, 

cu corespunderea parametrilor tehnici minimi obligatorii privind obiectul de achiziție și condițiile 

de calificare. 

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 Mtender. 

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender. 

 

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 
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23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice. 

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 română. 

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

Europene: Proiectul “2SOFT/1.1/64. Cooperarea transfrontalieră în educația mecatronică 

inginerească / Cross border cooperation in mechatronics engineering education (CBCinMEE)”. 

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 respectiv (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: Nu a fost publicat. 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.05.2021. 

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. 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru Valeriu DULGHERU: 
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