
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

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

Soluție informatică pentru analiza inteligentă a informației privind riscurile și amenințările
de integritate instituțional, microscop stereo, imprimantă, scaner, calculator conform
Matricei de politici în domeniul liberalizării 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.:  87  din  11.11.2016.

În scopul achiziţionării
"Soluție  informatică  pentru  analiza  inteligentă  a  informației  privind  riscurile  și  amenințările  de
integritate instituțional, microscop stereo, imprimantă, scaner, calculator conform Matricei de politici în
domeniul liberalizării 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 Soluție informatică pentru analiza
inteligentă a informației privind riscurile și
amenințările de integritate instituțional
(inclusiv instalarea și configurarea)

10.00Set1.1 Soluţie informatică Concurrent User License IBM i2
iBase, + SW Subscription &
Support 12 Months, (RUS
language)  Soluție desktop pentru
lucru cu repozitoriu i2 iBase.
Licențe iBase User - destinate
nemijlocit utilizatorului.

72200000-7

2.00Set1.2 Soluţie informatică IBM i2 Base Geographic
Information System Interfaces
Concurent User License + SW
Subscription & Support 12 Months,
(RUS language).  Extensie pentru
soluția i2 iBase care permite
conectare la sisteme GIS şi
procesarea informației geospațiale

72200000-7

1.00Set1.3 Soluţie informatică i2 iBase Designer Concurrent User
License + Software Subscription &
Support 12 Months, (RUS
language). Soluția securizată de
colectare, procesare şi analiza
datelor destinate procesării
masivelor mari de date de grupurile
analitice. Soluția i2 iBase utilizează
în calitate de repozitoriu SGBD MS
SQL, în care se proiectează şi
importă datele pentru analiza.
Suplimentar, instrumentar de
stocare date dispune de module
analitice vizuale. Pentru a asigura
funcționalitatea sunt necesare:
Licenție pentru iBase Designer -
funcțional ce permite designul
repozitoriului de date

72200000-7

1.00Set1.4 Soluţie informatică Licența pentru SGBD MS SQL
server. Este o soluție ce ne permite
colaborarea în echipa si partajarea
de resurse, inclusiv integrarea
perfecta cu alte sisteme

72200000-7
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Set1.4 Soluţie informatică (SQLSvrStd2014Eng olp A Gov)
p/n 228-10346 (licența pentru
server fizic sau virtual) şi p/n 359-
06341 SQL CAL 2016 ENG OLP
A Gov UsrCAL

72200000-7

7.00Set1.5 Soluţie informatică IBM I2 Analzst's Notebook (ultima
versiune) Concurrent User License
+ SW Subscription & Support 12
Months, (RUS language). Permite
interconectarea cu iBase  pentru a
explora  volume mari de date şi
pentru a le afişa automat în
diagrame. Permite stocarea în baze
de date iBase sub forma de entităţi
şi legături. Datele pot fi introduse
manual sau prin import din diferite
tipuri de documente sau din alte
baze de date.

72200000-7

1.00Set1.6 Soluţie informatică IBM I2 Analzst's Notebook
Premium (ultima versiune)
Concurrent User License + SW
Subscription & Support 12 Months,
(RUS language). Platformă
complexă de analiză constând într-
un pachet integrat de aplicații, de
baze de date şi analiză vizuală,  care
pun in evidenta  conexiuni între
date,  grupări tipologice şi tendințe
şi care simplifică activitățile de
creare si diseminare a informaţiei.

72200000-7

2 Microscop stereo cu distanță focală de cel
puţin x 40

1.00Bucată2.1 Microscop stereo cu distanță focală de cel
puţin x 40

Camera coloră: tipul - CMOP,
minim 3,1 megapixeli.
Dimensiune cadru, pixeli:
• min 2048×1536 (Full Frame)
• min 1920×1080 (Full HD)
• min 1280×720 (HD )
Filtre nm: liniar - 420-1100, IR-cut
- 700, transmisiv IR - 650,
transmisiv IR - 670, transmisiv IR –
700. Dimensiunea obiectului
cercetat: pînă la 420 x 300 mm
inclusiv. Grosimea maximă
(înălțime) a obiectelor, mm - 170
inclusiv. Conectare USB 2.0 la PC.
Garanție - minim 3 ani

38634000-8

3 Imprimantă multifuncțională laser color
1.00Bucată3.1 Imprimantă multifuncțională laser color Funcții disponibile -

Imprimanta/Scanner/Copiator/Fax/
E-mail
Tehnologie de printare - color.
Tehnologie de printare - laser.Ciclu
de utilizare, lunar - min 50000 pag.
Format - A4. Rezoluție printare
alb/negru -min 600x600. Rezoluție
printare color - min 600x600.
Viteza de printare - min. 27 Ppm.
Rezoluție scanner - min.1200x1200
Dpi
Zoom - min 25-400 %. Capacitate
memorie - min 256 Mb. Interfață de
reţea – da. Interfață Wi-Fi – da.
Ecran LCD Color – da. Garanție -
minim 3 ani.

30232110-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 Imprimantă multifuncțională laser color30232110-8

4 Scaner
4.00Bucată4.1 Scaner Tip senzor - CIS. Puterea la

funcționare - 3 W. Formatul
fișierului de scanare - BMP, JPEG,
GIF, TIFF, TIFF cu compresie,
PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF,
PDF cu căutare, RTF, HTM, TXT;
Mac: TIFF, PICT, JPEG, GIF,
FlashPix, Plain Text, PDF, HTML,
Rich Text
Alimentare de la USB - da.
Rezoluția - min 4800 x 4800 DPI.
Dimensiunea maximă a
documentului - 216 x 297 mm.
Numărul de nuanțe gri - 256.
Rezoluția - min. 4800 x 4800 DPI.
Dimensiunea maximă a hîrtiei - A4.
Adîncime de culoare - 48 bit.
Compatibilitatea - PC, MAC,
Linux. Interfața - USB 2.0.Tip –
tabletă. Garanție - minim 3 ani.

38520000-6

5 Calculator
1.00Bucată5.1 Calculator Procesor: Proces de fabricație –

14nm.
Frecvența – minim 4GHz.  Nuclee
– minim 4. Cache – 8MB.
Memorie RAM: Minim - 16GB (2 x
8GB); Frecvența – 2133 MHz; Tip
– DDR4;  Hard Disk: minim – 2
TB, Tip – SATA 3.0; SSD 240GB.
Cartela Video: minim – 2GB;
GDDR5, 128-bit GPU/Mem clock
1253/7200MHz, PCI-Express 3.0,
Dual VGA, DVI/HDMI/Display
Port; Sloturi – VGA, DVI;
Comunicații: Ethernet minim –
1GB; tip interfața RJ-45.Carcasa și
blocul de alimentare: de tip
„Tower”; minim 650W. Accesorii:
Tastatura ENG/RUS; Mouse
optic.Porturi și sloturi de extensie: 4
x SATA3; 6 x USB 2.0, 2 x USB
3.0;Audio - Mic In/Audio Out/
Audio In;RJ45; Monitorul: minim
32”; 1920 x 1080; DVI, HDMI.
Sistemul Operațional: Licență
pentru ”Windows 10 Pro”.
Software: Licență pentru Office
Home Edition 2016 (not OVS).
Garanția: minim 3 ani la toate
componentele.

30213300-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 22.12.2016
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 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor Nu se cere Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

şi/sau serviciilor similare
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)

Nu se cere Nu

5 Formular informativ despre ofertant F3.3 original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul obligatoriu în limba de stat sau în
limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

6 Formularul ofertei F3.1 original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul obligatoriu în limba de stat sau în
limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

7 Specificație de preț F4.2 original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul obligatoriu în limba de stat sau în
limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

8 Specificații tehnice F4.1 original - confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul obligatoriu în limba de stat sau în
limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii. De
asemenea, ofertantul va include literatură de
specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date
tehnice justificative.

Da

9 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau
echivalentul acestora pentru participanți nerezidenți

copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului, Participanții nerezidenți vor
prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat
sau în limba rusă cu aplicarea ștampilei și semnăturii.

Da

10 Extras din Registrul persoanelor juridice sau
echivalentul acestuia pentru Participanți nerezidenți

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

Da

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

copie,  confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului. Participanții nerezidenți vor
prezenta echivalentul documentului, tradus obligatoriu
în limba de stat sau în limba rusă.

Da

12 Certificat de atribuire a contului bancar sau
echivalentul acestora pentru participanti nerezidenți

copie confirmată 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

13 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere F3.4

original confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului.

Da

14 Declaraţie privind situaţia personală a operatorului
economic F3.5

original confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului.

Da

15 Certificatul ISO 27001 2005/2013 în domeniul
securitatii informatiei (pentru lot 1)

copie confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
Participantului.

Da

16 Certificatul ISO 9001:2008 (pentru lot 1) copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului.

Da

17 Certificat de calitate/conformitate, CE (pentru loturile
1-5)

copie confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii
Participantului.

Da

18 Autorizație de funcționare a centrului de deservire
(pentru tehnică supusă garanție) sau autorizare de la
producător de a presta servecii de reparație

copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului.

Da

19 Autorizație de la producător pentru participarea la
licitație (cu indicarea clară a produsului) pentru lotul 1

copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei 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:
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Numele şi funcţia persoanei responsabile: Taisia  Cebotari, Șef Serviciu 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 0.00 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:
Codul fiscal: 1006601000196
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar:

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: 29.11.2016 11:00
mun.Chișinău, str.Petricani 19, bir.307pe adresa:

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

29.11.2016 11:00la:
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
anexa1
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: Arcadie Afteniuc


