
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Echipament și sisteme informatice, e-Gate, veste antiglonț, dispozitive de blocare a roților,
monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator
ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări regimului de vize

Obiectul achiziției:

30000000-9Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  41  din  02.06.2015.

În scopul achiziţionării
"Echipament și sisteme informatice, e-Gate, veste antiglonț, dispozitive de blocare a roților, monitoare,
table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în
domeniul liberalizări regimului de vize"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2015
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Sistem informatic intelegent de
management unificat al protecției împotriva
amenințărilor în rețea (1 licență pentru
server cu 300 licențe pentru client)

1.00Bucată1.1 Sistem informatic intelegent de management
unificat al protecției împotriva amenințărilor în
rețea (1 licență pentru server cu 300 licențe
pentru client )

Conform Anexa 132425000-8

2 Calculator
150.00Bucată2.1 Calculator Conform Anexa 230213300-8

3 Sursă neîntreruptibilă de putere energetică
164.00Bucată3.1 Sursă neîntreruptibilă de putere energetică Conform Anexa 331154000-0

4 Cablu prelungitor de alimentare cu energie
electrică și protecția la supratensiune

174.00Bucată4.1 Cablu prelungitor de alimentare cu energie
electrică și protecția la supratensiune

Numarul de prize-minim 5,
amperajul maximal-10A, filtrul -
LC cu anti-interfață, lungimea
cablului minim 5m, nivelul de
protecție - 1,3 kV(L-N) maxim,
sigranța-automată, minim 4 direcții
de poziționare a cablului de rețea,
comutator cu iluminare, prezenta
certificatului de conformitate CE.

31320000-5

5 Sistem automatizat al controlului de
frontieră (e-Gate)

2.00Bucată5.1 Sistem automatizat al controlului de frontieră
(e-Gate)

Conform Anexa 448813200-2

6 Server pentru copii de rezervă (backup)
1.00Bucată6.1 Server pentru copii de rezervă (backup) Conform Anexa 548820000-2

7 Server pentru sectoare
8.00Bucată7.1 Server pentru sectoare Conform Anexa 648820000-2

8 Imprimantă laser color
1.00Bucată8.1 Imprimantă laser color Conform Anexa 730232110-8

9 Sistemul de Operare
10.00Bucată9.1 Sistemul de Operare Windows Server 2012 Essentials,

Licență pentru accesul clienților -
minim 20 CAL

48620000-0

10 Sistemul de Operare
1.00Bucată10.1 Sistemul de Operare Windows Server 2012 Datacenter,

Licența pentru accesul clienților -
48620000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată10.1 Sistemul de Operare minim 500 CAL , tip de licențiere-
minim 2 procesor

48620000-0

11 Sistem antivirus (licență)
3.00Bucată11.1 Sistem antivirus (licența) Pentru sistemul de operare

VMWare ESXi 5.5. Cantitate
serverilor virtuale – minim 10

48761000-0

12 Sistem antivirus (licență)
1.00Bucată12.1 Sistem antivirus (licența)  1 licența de management și 500

licențe client (administrabile)
Conform Anexa 8

48761000-0

13 Memorie fixă (HDD Storage)
18.00Bucată13.1 Memorie fixă (HDD Storage) Dimensiunea  - minim 3,5” LFF,

tipul -SATA/SAS 7200 rpm,
capacitatea minim -3Tb,
compatibilitatea -firmware QK
703A. Cerințe față de participant -
autorizație de la producător, toate
produsele (componentele) oferite
trebuie să fie certificate pentru a fi
folosite cu produsele de program
Microsoft, Prezența certificatului de
conformitate. Prezenta centrului de
deservire tehnică autorizat.

30233100-2

14 Laptop
15.00Bucată14.1 Laptop Conform Anexa 930213100-6

15 Vestă antiglonț
56.00Bucată15.1 Vestă antiglonț Model - Clasa de siguranță 3M

(5,45mm AK-74, 7,62mm AKM),
Aria de protecție - minim 20dc²,
greutate - maxim 9,3 kg

35815100-1

16 Dispozitiv de blocare a roților
10.00Bucată16.1 Dispozitiv de blocare a roților Gama de anvelope - R12 - R22.5,

Componente funcționale - siguranță
fixă de blocare, Componența
materialului - Oțel extrem de dur,
conceput pentru automobile şi
remorci. Cantitatea de chei - 2 buc.

44530000-4

17 Calculator (stație de lucru)
10.00Bucată17.1 Calculator (stație de lucru) Conform Anexa 1030211100-2

18 Server de procesare date/stație grafică
1.00Bucată18.1 Server de procesare date/stație grafică Conform Anexa 1148820000-2

19 Perete video
1.00Bucată19.1 Perete video Conform Anexa 1230231310-3

20 Monitor
46.00Bucată20.1 Monitor Conform Anexa 1332323000-3

21 Tablă interactivă
2.00Bucată21.1 Tablă interactivă Conform Anexa 1430231320-6

22 Sistem de stocare a informației
1.00Bucată22.1 Sistem de stocare a informației Conform Anexa 1530233000-1

2.00Bucată22.2 Cartela fibra chenal PCilex Conform Anexa 15 (poziția 2)30233000-1

2.00Bucată22.3 Patch cord fibra channal Conform Anexa 15 (poziția 3)30233000-1

23 Comutator de rețea
3.00Bucată23.1 Comutator de rețea Conform Anexa 1631214000-9

24 Comutator de rețea pentru acces
5.00Bucată24.1 Comutator de rețea pentru acces Conform Anexa 1731214000-9

25 Ruter Wi-Fi
7.00Bucată25.1 Ruter Wi-Fi Conform Anexa 1832413100-2

26 Proiector
5.00Bucată26.1 Proiector Conform Anexa 1938652100-1

27 Ecran pentru proiector
5.00Bucată27.1 Ecran pentru proiector Dimensiuni  180x180 cm, culoarea

alb mat, greutatea aproximativa -
30231300-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată27.1 Ecran pentru proiector 11,6 kg, lățimea cheisului
aproximativ -9,5 cm

30231300-0

28 Suport pentru proiector
5.00Bucată28.1 Suport pentru proiector Distanța dintre proiector și tavan -

575-825 mm, Greutate maximală -
20 kg, compoziția-oțel, rotire la
360°, înclinarea la 20° + 20°,
cabluri de gestiune incluse

30237260-9

29 Indicator cu laser cu comandă prin rețea
fără fir

5.00Bucată29.1 Indicator cu laser cu comandă prin rețea fără
fir

Raza de acțiune - minim 15m,
Baterii AAA - minim 2 poziții,
Cutie de transport (ambalaj) inclus,
Butoane de gestiune-incorporate,
distanța de comandă prin tehnologia
rețelei fără fir 2.4 GHz (wireless)
pînă la 50, Cursor cu laser roșu cu
indicator - LED-uri, Indicator de
baterie-putere, și  Întrerupător
(on/off) -incorporate.

38820000-9

30 Generator cu instalare
1.00Bucată30.1 Generator cu instalare Conform Anexa 2031120000-3

31 Climatizoare
20.00Bucată31.1 Climatizoare suprafata minim 35 m2, modul de

functionare racire/încălzire, tip de
agent frigorific - R 410A,
Capacitatea de racire kW: minim
3000 W, productivitatea de caldura
- minim 3000 W, control la
distanță, timer, control al vitezei
vintelatorului, temperatura minima
de funcționare a modului de
încălzire: -7° C

42512000-8

32 Calculator  pentru  conectarea
comparatorului videospectral REGULA
4307

1.00Set32.1 Calculator pentru  conectarea  comparatorului
videospectral REGULA 4307

conform anexa nr.2130213300-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decursul a 30 zile din momentul înregistrării contractului la AAP
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

La cererea autoritatii contractante, Participantul trebuie
să prezinte documente justificative care dovedesc
executarea neconditionata a contractului.

Nu

5 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

6 Formularul ofertei (F3.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului.

Da

7 Extras din Registrul persoanelor juridice copie - confirmată prin aplicarea ștampilei și
semnăturii Participantului.

Da

8 Garanție pentru ofertă transfer la contul DPF sau scrisoare de garanție
bancară - original

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

9 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național (eliberat de FISC)

original (termenul de valabilitate în conformitate cu
ordinul IFPS nr.400 din 14.03.2014)

Da

10 Formulat informativ despre ofertant original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului.

Da

11 Specificații tehnice și de formare a prețului (F4.2) original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului.

Da

12 Lista bunurilor și graficul livrării (F4.1) original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului.

Da

13 Ultimul raport financiar copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului.

Da

14 Declarație privind conduita etică (F3.4) original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului.

Da

15 Certificat de atribuire a contului bancar copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului.

Da

16 Autorizație de funcționare a centrului de deservire (
pentru tehnică supusă garanție)

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și
semnăturii Participantului

Da

17 Certificatul ISO 27001 2005/2013 în domeniul
securitatii informatiei (pentru sistemele informaționale)

copie confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
Participantului

Da

18 Certificat de calitate/conformitate de la producător CE,
ISO

copie confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii
Participantului

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19

Tel.: achizitii@border.gov.md0-22-259-627     0-22-
259-679 ,  Fax: 022264507 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBOTARI TAISIA, Șef Derviciul achiziții

Setul de documente poate fi procurat 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) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 200.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601000196

440115101015210Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: 3359502

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 13.07.2015 10:00
mun.Chișinău, str. Petricani 19, bir. 310pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

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

13.07.2015 10:00la:
mun.Chișinău, str. Petricani 19pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%
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Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: AFTENIUC ARCADIE


