ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziţie a bunurilor prin cererea ofertelor de
preţuri

1. Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică „Serviciul Naţional de
Management al Frecvenţelor Radio ”(IP SNMFR)
2. IDNO: _1003600042163_________________________________________
3. Tip procedură achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri
4. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea Sistemelor de Operare Windows și pachetelor soft M
de programe soft MS Office licențiate
5. Cod CPV: _48624000-8
Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării _ unor Sisteme
Operare Windows și pachetelor de programe soft MS Office licențiate conform
necesităţilor Instituţiei Publice ”Serviciul Naţional de Management
obiectul achiziţiei]

al Frecvenţelor Radio”
[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma
necesară din: ______ Bugetul IP SNMFR _______________________.
[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile,
să participe la procedura de achiziţie privind procurarea următoarelor bunuri:

Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor
solicitate

Unitatea
de măsură

Cantitatea

Buc.

35

Sisteme de Operare
Windows și pachetelor
48624000-8
de programe soft MS
Office licențiate

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referinţă

Conform caietului
de sarcini

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: De la data
încheierii contractului 1 lună, locul - sediul autorității contractante.
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ
următoarele:
Nr. d/o

Denumirea
documentului/cerinței

Cerinţe suplimentare față de
Obligativitatea
document

1.

Oferta

Original confirmată cu semnătura și
ștampila participantului

1

da

2.

Formularul
ofertant

informativ

despre Original confirmată cu semnătura și

da

ștampila participantului

3.

Certificat de efectuare sistematică a Copie confirmata prin aplicarea
plății impozitelor, contribuțiilor semnăturii și ștampilei
eliberat de Inspectoratul Fiscal
participantului.

da

4.

Extras din Registrul de stat

da

Copie confirmata prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
participantului.

5.

Ultimul raport financiar

Copie confirmata prin aplicarea

da

semnăturii și ștampilei
participantului.

6.

Certificat de atribuire a contului Copie confirmata prin aplicarea
bancar
semnăturii și ștampilei

da

participantului.

7.

8.

9.

Informații referitoare la studiile, Original confirmată cu semnătura și
pregătirea profesională și calificare ștampila participantului
a personalului de conducere,
precum
și
a
persoanelor
responsabile pentru executarea
contractului, cu o experiența de
competenţă în domeniu de cel puțin
3 ani.
Documentaţie care explică cum
anume va asigura şi garanta Original confirmată cu semnătura și
ștampila participantului
ofertantul calitatea bunurilor
Recomandări la contractele Copie confirmata prin aplicarea
prezentate pentru demonstrarea semnăturii și ștampilei
lucrărilor similare executate în participantului.
ultimii 3 ani.

da

da

da

10.

Dovadă
că
este Copie confirmata prin aplicarea
DISTRIBUTOR legal al produselor semnăturii și ștampilei
ofertate prin care își asigură participantului.
responsabilitatea service-ului pe
teritoriul Republicii Moldova pe
perioada de garanție

da

11.

Fişe de prezentare al produsului Copie confirmata prin aplicarea
ofertat care trebuie să confirme semnăturii și ștampilei
specificațiile cerute și care trebuie participantului.
să corespundă cu cele ale
producătorului.

da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot
solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: IP “Serviciul Naţional de Management
al Frecvenţelor Radio”
b) Adresa: str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021__
c) Tel: _022 72 77 79
2

d) Fax: _022 73 3941_____________
e) E-mail: _cnfr@cnfr.md ____________
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ovidiu Spătaru , Director
Tehnic
9 . Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi
întocmite clar în limba română sau engleză, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire,
cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:
- până la: 10:00
- pe 08.10.2018
- pe adresa: IP “Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”,
bir.6, et.4, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
10. Criteriul de atribuire este:
cerințelor Caietului de sarcini

preţul cel mai scăzut cu respectarea

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
12. Garanţia pentru ofertă: Nu se cere
13. Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a
membrilor grupului de lucru al autorității contractante şi a reprezentanţilor
Participanţilor la Cererea ofertelor de preț la data de 08.10.2018, ora 10.00 pe
adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 28/2, sala
de ședințe.
14. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de
preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionare a
Contestaţiilor la adresa: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea
Contestaţiilor;
Adresa: mun. Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 149 000 .

Conducătorul grupului de lucru: _Alic Gobjila___________________
L.Ş.
Ex. E. Todica
Tel. 022 73 39 41

3

