
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/03841 24.08.2018din

Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Camere de luat vedere pentru Gimnaziu DecebalObiectul achiziției:
35121000-8Cod 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.:  67  din  24.08.2018.
În scopul achiziţionării "Camere de luat vedere pentru Gimnaziu Decebal"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 Camere de luat vedere pentru Gimnaziu
Decebal

8.00Bucată1.1 Camere de luat vedere pentru Gimnaziu
Decebal  (certificat de conformitate + pașaport
tehnic să fie prezentat la deschiderea
pachetelor)

 Camere de LUAT vederi (3externe
si 5 interne) -DS-2CE16D0T-IT5F
2 megapixeli CMOS, Outdoor
camera HD-TVI poate fi conectat la
un convertor analog / AHD / CVI
DVR Rezoluție 25fps @ 1920 :! ×
1080. Full-HD în timp real! Matrix
2MP Progressive Scan CMOS.
Sensibilitatea este 0.01k @ (F1.2,
AGC on). 3D DNR, obiectiv de 3,6
mm. Filtru IR mecanic (ICR zi /
noapte). IR iluminare până la 80 de
metri. Alimentare DC12V (consum
6W). Transfer video și furnizări de
UTP Cu (27052) la 75m fără
amplificatoare. Transferați
videoclipul prin UTP Cu (27052) la
150m cu amplificator. Grad de
protecție IP66. Lucrare t -40 ° C ~
+ 60 ° C Garanție 2 ani! DS-
2CE56D8T-IT1 Cameră CMOS de
2 megapixeli, cameră externă HD-
TVI Rezoluție: 25fps @ 1920 ×
1080. Full-HD în timp real! Matrix
2MP Progressive Scan CMOS.
Sensibilitate 0.005k @ (F2.0, AGC
on). 3D DNR, 120dB WDR, BLC,
lentilă 2.8 mm. Mecanică Filtru IR
cut (Ziua Adevărat / noapte ICR),
Compensare iluminare din spate. IR
iluminare EXIR2.0 până la 20 de
metri. Alimentare DC12V (consum
3,5W). Transfer video și furnizări
de UTP Cu (27052) la 75m fără
amplificatoare. Transferați
videoclipul prin UTP Cu (27052) la
150m cu amplificator. Protecție de
protecție IP67. Lucrare t -40 ° C ~
+ 60 ° C Garanție 2 ani! DS-
7216HQHI-F2 / N Trigibridny
(HD-TVI + Analog + IP Hikvision)
video de registrator18 + 1 audio.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată1.1 Camere de luat vedere pentru Gimnaziu
Decebal  (certificat de conformitate + pașaport
tehnic să fie prezentat la deschiderea
pachetelor)

Înregistrați 400Fps @ HD (1280 *
720). În timp real. 16 * 1Mpx HD-
TVI + 2 * IP 1080p / 16 * Analog +
2 * IP 1080pKompressiya H.264 /
H.264 +, dublu flux. ieșiri HDMI,
VGA 4K 2K (2560 * 1440).
Gigabit LAN, 1 * USB 2.0 + 1 *
USB3.0. RS485, 2 HDD SATA-II
la 6Tb. Telecomandă cu mouse-ul
inclus. Redare sincronă. WEB-
server de meniu rus încorporat,
suport pentru iPhone, Android.
stocare în cloud: Disc Google /
Dropbox (trimiterea eveniment
capturi de ecran)! Temperatura de
lucru este -10 ° C ~ + 55 ° С.
Dimensiuni: 315 × 242 × 45mm.
Garanție 2 ani! -TTP111HD-
amplificator 02 Passive HD-TVI
video la 200 m UTP Cu (27052). 1
canal video. Producător - SC & T -
Taiwan.; WD20PURX HDD serie
specializate WD Purple, concepute
pentru a fi utilizate în sistemele de
supraveghere video, 24/7: volumul
2TB, factor de formă de 3.5 „SATA
6 Gb / s, tehnologia AllFrame și
Advanced Format Tehnologie,
consumul de energie de 4,40 W
(max.), Dimensiuni
101,6x26,1x147 mm, greutate 640
g.                            Camere de luat
vederi (3externe si 5 interne) -DS-
2CE16D0T-IT5F 2 Megapixel
CMOS, Уличная HD-TVI камера,
возможность подключения к
аналоговому/AHD/CVI
DVR!Разрешение:
25fps@1920×1080. Full-HD Real-
time!Матрица 2MP Progressive
Scan CMOS. Чувствительность
0.01лк@(F1.2, AGC вкл.). 3D
DNR, Объектив 3,6 мм.
Механический ИК-фильтр (True
Day/Night ICR). ИК-подсветка до
80 метров. Питание DC12V
(потребление 6W). Передача
видео и питания по UTP Cu
(27052) до 75м без усилителей.
Передача видео по UTP Cu
(27052) до 150м с усилителем.
Пылевлагозащита IP66. Рабочая t
-40°С ~ +60°С Гарантия 2 года!;
DS-2CE56D8T-IT1 2 Megapixel
CMOS, Уличная HD-TVI
камераРазрешение:
25fps@1920×1080. Full-HD Real-
time!Матрица 2MP Progressive
Scan CMOS. Чувствительность
0.005лк@(F2.0, AGC вкл.). 3D
DNR, 120dB WDR, BLC,
Объектив 2,8 мм. Механический
ИК-фильтр (True Day/Night ICR),
Компенсация встречной засветки.
ИК-подсветка EXIR2.0 до 20
метров. Питание DC12V

35121000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată1.1 Camere de luat vedere pentru Gimnaziu
Decebal  (certificat de conformitate + pașaport
tehnic să fie prezentat la deschiderea
pachetelor)

видео и питания по UTP Cu
(27052) до 75м без усилителей.
Передача видео по UTP Cu
(27052) до 150м с усилителем.
Пылевлагозащита IP67. Рабочая t
-40°С ~ +60°С Гарантия 2 года!;
DS-7216HQHI-F2/N
Тригибридный (HD-TVI+
Аналог+IP Hikvision)
регистратор18 видео + 1 аудио.
Запись 400Fps@HD(1280*720).
Real-Time. 16*1Mpx HD-TVI +
2*IP 1080p / 16*Analog + 2*IP
1080pКомпрессия Н.264/H.264+,
двойной поток. Выходы HDMI
4K, VGA 2K(2560*1440). Gigabit
LAN, 1*USB 2.0+1*USB3.0.
RS485, 2 HDD SATA-II до 6Tb.
Пульт ДУ, мышь в комплекте.
Синхронный playback.
Встроенный WEB-server
Русскоязычное меню, поддержка
iPhone, Android. Облачное
хранение: GoogleDrive/Dropbox
(отправка скриншотов по
событию)! Рабочая t -10°С ~
+55°С. Габариты:
315×242×45mm. Гарантия 2
года!; -TTP111HD-02 Пассивный
усилитель HD-TVI видеосигнала
до 200 м по UTP Cu (27052). 1
канал Видео. Производитель -
SC&T - Тайвань.; WD20PURX
HDD специализированной серии
WD Purple, предназначен для
работы в системах
видеонаблюдения 24/7: объем
2Тб, форм-фактор 3.5",
интерфейс SATA 6 Гб/с,
технологии AllFrame и Advanced
Format Technology, потребляемая
мощность 4.40 Вт (макс.),
размеры 101.6x26.1x147 мм, вес
640 г.  Livrarea, Instalarea și
conectarea corespunzătoare la
fiecare instituție în parte. Totul din
contul operatorului economic,
conform cerințelor și normelor în
vigoare. Termen de livrare - 5 zile
din momentul înregistrării

35121000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
5 zile după înregistrarea contractului
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 Garanţie pentru ofertă Prezentată în modalitatea prevăzută în Formular F.3.2 -
eliberat de banca deţinătoare de cont; sau prin transfer
la contul Autorităţii contractante confirmată prin
semnătura şi ștampila

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în
conformitatecu prevederile legale din ţara în care

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,

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

ofertantul estestabilit confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

3 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.4)

Da

4 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de
laprocedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18
dinLegea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.5)

Da

5 Oferta Original Da
6 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (F3.3)
Da

7 Raportul financiar ultimul raport financiar Copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila candidatului

Da

8 Minim ani de experiență specifică în livrarea
bunurilorşi/sau serviciilor similare

nu mai puțin de un an Da

9 Specificația tehnică Original. Confirmat prin semnătura și ștampila
participantului. Formular F4.1

Da

10 Specificația de preț Original. Confirmat prin semnătura și ștampila
participantului. Formular F4.2

Da

11 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față
debugetul public național

Copie. Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al RM)

Da

12 Certificat de atribuire a contului bancar,eliberată
debanca deținatoare de cont

Copie. Confirmat prin semnătura și ștampila
participantului

Da

13 GARANȚIA PENTRU CALITATEA
BUNURILOR(Garanția Tehnică)

Minim 3 (trei) ani Da

14 nota: Garanţia de
bunăexecutareacontractului(OEdesemnat cîștigător)

a)Garanția de buna executare (emisă de o bancă
comercială) conform formularului F5.2 din secţiunea a
5-a – Formularul de contract sau b)Garanția de buna
executare prin transfer la contul autorităţii
contractante, conform următoarelor date bancare:
Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica,
c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor
Trezoreria de Stat
c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA
c.b.: TREZMD2X
cu nota “Garanția de bună executare” sau “Pentru
garanţia de bună executare la LP/COP nr.
___________ din ___________. Original, cu aplicarea
ștampilei umede a băncii.

Da

15 notă: Obligătoriu Toate formularele vor fi prezentate conform
Documentației standard pentru realizarea achizițiilor
publice de bunuri și servicii (Ordin Ministerul
Finanțelor nr. 24.05.2016) Toate formularele vor fi
completate fări nici o modificare sau abatere de la
original, spațiile goale fiind completate cu informația
solicitată.
Neconformarea cerințelor duce la descalificarea
Ofertei prezentate.

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: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa: Bd. Traian 21/2
Tel.: achizitiidetsbotanica@gmail.com022 77 67 11 ,  Fax: 022 76 54 21 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Bătrînac Iulia, contabil responsabil de achiziții 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: 04.09.2018 15:20
Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83 cu 30 minute înainte de deschiderepe adresa:
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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: 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

04.09.2018 15:20la:
Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83pe 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: Musteață Ion


