
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Microscoape digitale cu filtre și funcția măsurării, Kit de dezvoltare software p/u verificarea
amprentelor digitale pentru scanerul Dermolog ZF1, aparat foto și Cameră video 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.:  69  din  09.09.2016.

În scopul achiziţionării
"Microscoape  digitale  cu  filtre  și  funcția  măsurării,  Kit  de  dezvoltare  software  p/u  verificarea
amprentelor digitale pentru scanerul Dermolog ZF1, aparat foto și Cameră video conform Matricei în
domeniul liberalizări regimului de vize."

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
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 Microscop digital cu filtre și funcții de
măsurare (Matrice)

50.00Bucată1.1 Microscop digital cu filtre și funcții de
măsurare

Mărire optică: minim 10x-40x,
200x. Rezoluție maximală: 9.0 MP
- 3488x2676. Focus manual,
preluare foto, capturarea video.
Formatul de imagine: BMP, JPG.
Format video: AVI. Balans de alb:
auto. Expunere: auto. Sursa de
lumină: 8 LED-uri. Alimentare:
USB 5V DC. Interfața: USB 2.0.
Funcția de măsurare: da. Cu fir.
Filtru: Da. Garanție - minim 3 ani.

38634000-8

2 Kit de dezvoltare software p/u verificarea
amprentelor digitale (SDK Finger
Verification) pentru scanerului Dermalog
ZF1 (Matrice)

1.00Bucată2.1 Kit de dezvoltare software p/u verificarea
amprentelor digitale (SDK Finger
Verification) pentru scanerului Dermalog ZF1

licență Funcționalități: - operare cu
imagini de diferite formate: RAW,
BMP, TIF, JPG, WSQ, JPEG2000,
PNG; - verificarea calității imaginei
amprentei conform standardelor; -
formarea șabloanelor
(templates/minutiae) pentru
amprente, și anume: a) șabloane
după standardul ANSI/INCITS 378;
b) șabloane după standardul
ISO/IEC 19794-2; c) adițional -
șabloane proprii; - precizie înaltă la
potrivirea (match) șabloanelor 1:1
și 1:N conform standardelor
ANSI/INCITS 378 şi ISO/IEC
19794-2; - precizie înaltă la
potrivirea (match) șabloanelor
proprii 1:1 și 1:N (în cazul dacă
sunt generate şabloane proprii); -
compatibilitate cu limbajele și
platformele de programare: a)
C/C++; b) C#; c) Java; d) .Net; e)
adițional – produsele
Borland/Embarcadero (Delphi). -
exemple cu surse menite să

30213300-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată2.1 Kit de dezvoltare software p/u verificarea
amprentelor digitale (SDK Finger
Verification) pentru scanerului Dermalog ZF1

demonstreze toate funcționalitățile
produsului software (SDK) în toate
limbajele de programare solicitate; -
compatibilitate cu Windows XP,
Vista, 7, 8, Windows Server
2012/2008 R2; (platforme 32-bit și
64-bit); - componentă de
identificare a scanerului de
amprente digitale Dermalog ZF1; -
componentă de captare a imaginei
amprentei digitale prin intermediul
scanerului Dermalog ZF1; -
adiţional, confirmare despre
obţinerea rezultatelor înalte la
diferite concursuri internaţionale de
verificare/identificare biometrică -a
producătorului bunului; - ofertantul
trebuie să ofere certificatele
ANSI/INCITS 378 şi ISO/IEC
19794-2 de corespundere a Kitul de
Dezvoltare Software de la
producătorul bunului. La cerere,
furnizarea în cel mult 5 zile a unei
instanțe a softul-ului solicitat pentru
testare. Garanția:

30213300-8

3 Cameră video (Matrice)
1.00Bucată3.1 Cameră video Dimensiune ecran minim 3.5". Tip

stabilizator de imagine - Optic.
Mediu înregistrare: SD, flash-
memory. Tip senzor: MOSx3.
Dimensiune senzor: minim 1/4.7 ".
Zoom optic/digital: minim12 x/25
x. Rezoluție foto (Mpx): minim
8.04 Mpx, Intrări: USB; Ieşiri:
Component video; Mod Scenă
Nocturnă - Da. Garanția - minim 2
ani.

31711000-3

4 Aparat foto (Matrice)
1.00Bucată4.1 Aparat foto Dimensiune ecran minim 3”.

Rezoluție senzor: minim 24
megapixeli. Tip stabilizator de
imagine: Optic. Mediu înregistrare:
SD, SDHC, SDXC. Dimensiune
senzor: minim 15.6x23.5 mm.
Zoom optic/digital: minim 3 x. Tip
baterie: Acumulator. Raza maximă
de acţiune: 13 m. Setare zoom:
manual. Tip vizor: pentaoglindă.
Parametrii obiectivului Distanța
focală: minim 18-55 mm.
Focalizare: automată, manuală
Diafragma: F/3.5 – 5.6. Garanția:
minim 2 ani.

31711000-3

5 Aparat foto D-SLR
1.00Bucată5.1 Aparat foto D-SLR  Senzor full-frame de minim 20

megapixeli. Sensibilitatea maximă
ISO 25600 (extensibil la ISO
102400). minim 11 puncte AF
sistem, care lucrează în condiții de
lumină la -3EV. GPS  înregistrează
coordonatele locației. Transfer de
fișiere și de control de la distanță
prin Wi-Fi. Video în format Full-
HD, Design robust, ușor. Garanția:
minim 2 ani.

31711000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată5.2 Obiectiv 24-105mm  Marire de 4,3x. Diafragma f/4 pe
tot intervalul de marire. Stabilizator
de imagine cu 3 trepte.
Obiectivul să incorporeze elemente
din sticla Super UD (cu dispersie
ultra-redusa) pentru eliminarea
aberatiilor cromatice secundare si
elementelor asferice pentru corectia
aberatiilor sferice.
Distanta minima de focalizare 0,45
m in tot intervalul de mărire.
Obiectiv cu un nivel ridicat de praf
și rezistență la apă 24-105 mm f /
4L IS. (conceput pentru filmare,
rapoarte foto). Garanția: minim 2
ani.

38651100-4

2.00Bucată5.3 Baterii Capacitate – 1800 mAh.31440000-2
6 Obiectiv 50mm F1.4

1.00Bucată6.1 Obiectiv 50mm F1.4 Diafragmă f / 1.4. Unghiul standard
de 46 ° de vedere.Unitate cu
ultrasunete concentrându-se cu full-
time focalizare de reglaj manual.
Distanța minimă de focalizare de 45
cm. Elementul asferic. Diametrul
filtrului 58 mm.
Optică Gaussiană în combinație cu
două elemente de lentile cu
refracție și luminozitate ridicată,
care să permită lucrul în orice
domeniu și de a crea imagini clare
chiar și la diafragmă maximă (f /
1.4.) . Garanția: minim 2 ani.

38651100-4

7 Tripod
1.00Bucată7.1 Tripod Placă mare de eliberare rapidă

pentru o mai bună manipulare a
camerelor video DV. PIN de
blocare de siguranță ce împiedică
alunecarea camerei. Placă de
eliberare rapidă acceptă 1/4 "și 3/8"
fire. Sistem de amortizare.
Încorporat nivel de spirit cu bule
pentru reglarea precisă la nivel
orizontal.

31711000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 20.12.2016
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 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

2 Oferta (model anexa 2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului.

Da

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

Da

4 Garanție pentru ofertă 1% transfer la contul DPF sau scrisoare de garanție
bancară în original

Da

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

copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului, valabil la data deschiderii ofertelor

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

6 Formulat informativ despre ofertant (model anexa 2) original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului.

Da

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

Da

8 Autorizație de funcționare a centrului de deservire (
pentru tehnică supusă garanție) sau autorizare de la
producător

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și
semnăturii Participantului

Da

9 Certificat/declaratie de calitate/conformitate de la
producător CE, ISO

copie confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii
Participantului.

Da

10 Declarație privind conduita etică (F3.4) original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

11 Declarație privind situația personală a operatorului
economic F 3.5

original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

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 Serviciul achiziții

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: 19.09.2016 10:00
mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.307pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

19.09.2016 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%

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


