CANCELARIA DE STAT
A REPUBLICII MOLDOVA

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ÎNTREPRINDEREA DE STAT
„CENTRUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE”

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

MD-2033 mun. Chişinău
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
tel.: + 373 22 820 900, fax: + 373 22 250 522
IDNO 1003600096694
e-mail: cts@cts.md

МД-2033 мун. Кишинэу
Площадь Великого Национального Собрания, 1
тел.: + 373 22 820 900, факс: + 373 22 250 522
IDNO 1003600096694
e-mail: cts@cts.md

Nr. 08/07

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ
Prin prezenta, Vă informăm că Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” organizează un
concurs prin licitație deschisă, pentru achiziționarea dispozitivelor criptografice, conform
cerințelor menționate în Caietul de sarcini, care este parte a prezentului anunț.
Vă invităm să participați la concurs, conform condițiilor expuse mai jos:
1. Obiectul achiziției și cerințele față de acesta:
- achiziționarea dispozitivelor criptografice, parametrii de bază fiind menționați în Caietul de
sarcini la prezentul anunț.
2. Sursa de finanțare: din contul Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” în baza contractului
comercial.
3. Modul de prezentare a ofertei:
a) oferta se prezintă în limba de stat sau engleză;
b) oferta se întocmește clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și aplicarea
ștampilei operatorului economic;
c) prețul se indică în MDL sau USD, în condițiile DAP Chișinău conform INCOTERMS 2010;
d) perioada de valabilitate a ofertei este de cel puțin 60 (șaizeci) de zile calendaristice;
e) oferta se prezintă la adresa juridică a Beneficiarului: Piața Marii Adunări Naționale 1, Î.S.
„Centrul de telecomunicații speciale”;
f) oferta se prezintă în original până la data de 24 octombrie 2017, ora 11:00 la sediul
Beneficiarului, menționat mai sus;
g) oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poştal sau prezentată de către curier la
locul destinației (Piața Marii Adunări Naţionale 1), dar nu mai tîrziu de termenul limită de
depunere a ofertelor, indicat la litera f). Pentru nerezidenți există posibilitatea transmiterii
setului de documente prin intermediul poștei electronice până la data de 24.10.2017 ora
11:00, originalul setului de documente fiind recepționat de către beneficiar cel târziu până la
data de 07.11.2017, ora 11:00.
h) fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă.

4. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertant sunt specificate în Anexa nr. 1 la
prezentul anunț. Documentele care urmează a fi prezentate în fotocopii se autentifică prin
înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este
identică cu originalul” şi prin semnătura conducătorului / persoanei împuternicite a acestuia şi se
certifică prin aplicarea ştampilei operatorului economic.
5. Oferta câştigătoare se va stabili în conformitate cu criteriile specificate în Anexa nr. 1.
6. Caietul de sarcini se oferă doar la solicitare (Anexa nr. 2).
7. În cazul în care ofertantul în cauză va fi desemnat câștigător al concursului, Î.S. „Centrul de
telecomunicații speciale” îşi rezervă dreptul de a solicita de la acesta informații suplimentare,
care certifică:
a) competența managerială, experiența, buna reputație, asigurarea cu personal calificat, dotarea
tehnică, capacitatea financiară, alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de
achiziții pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;
b) situația financiară (în baza datelor din ultimul bilanţ contabil și raport financiar);
c) faptul că nu este insolvabil, blocat financiar, în stare de faliment și activitățile acestuia nu sunt
suspendate (să nu fie intentată procedura de insolvabilitate, să nu fie aplicat sechestru pe conturi
etc.);
d) achitarea impozitelor şi altor plăți obligatorii în conformitate cu legislaţia țării;
e) neaplicarea, pe parcursul ultimilor 5 ani, faţă de funcționarii operatorului economic a unor
sancțiuni disciplinare, administrative şi penale în legătură cu activitatea lor profesională sau cu
furnizarea de informații eronate în scopul încheierii unui contract de achiziție.
8. Condițiile de contractare: contractul se va încheia între Î.S. „Centrul de telecomunicații
speciale” şi ofertantul desemnat câștigător în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice din
momentul anunțării câștigătorului prezentului concurs.

Persoana de contact: Dmitri Rоmаnesсu.
Telefon de contact: 022 820 908; fax: 022-250-522.

Președintele grupului de lucru
pentru achiziții

Dmitri RОMАNESСU

Anexa nr. 1
CRITERII ŞI CERINŢE DE CALIFICARE A OFERTANTULUI
Nr.

Denumirea documentului/cerințelor

Forma de prezentare

1.

Formular informativ despre ofertant (F1)

2.

Specificaţii tehnice (F2)

3.

Specificaţii de preț (F3)

4.

Certificat de înregistrare a întreprinderii emis
de Camera Înregistrării de Stat

5.

Extrasul din Registrul de Stat eliberat de
entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de
stat, care corespunde situaţiei curente şi care
include, în funcţie de categoria rezidentului,
informaţia privind denumirea, forma juridică de
organizare, numărul de identificare de stat
/codul fiscal, numărul de înregistrare, data
înregistrării, sediul, administratorul, mărimea
capitalului social, fondatorii (asociaţii), cotele
de participare ale fondatorilor (asociaţilor),
genurile de activitate – pentru persoanele care
se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat.

original - confirmat prin
semnătura şi aplicarea
ștampilei Ofertantului
original - confirmat prin
semnătura şi aplicarea
ștampilei Ofertantului
original – confirmat prin
semnătura şi aplicarea
ștampilei Ofertantului
fotocopie – confirmată prin
aplicarea ștampilei și
semnăturii Ofertantului
fotocopie – confirmată prin
aplicarea ștampilei și
semnăturii Ofertantului

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Formular

Denumirea

F1

Formular informativ despre ofertant

F2

Specificații tehnice

F3

Specificații de preț

Obligatoriu
DA

DA

DA

DA

DA

Fotocopie a Certificatului de înregistrare a întreprinderii, confirmată prin aplicarea
ştampilei și semnăturii Ofertantului
Fotocopie a Extrasului din Registrul de Stat, confirmată prin aplicarea ştampilei și
semnăturii Ofertantului

EVALUAREA ŞI COMPARAREA OFERTELOR
1.

2.

Prețurile ofertelor depuse în USD vor fi convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:
Data aplicabilă ratei de schimb va fi:
Criteriul de atribuire al contractului de achiziții:

Lei MD
Banca Națională a Moldovei
24.10.2017
Prețul cel mai scăzut

FORMULAR F1

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT
1.
2.
3.
4.

Denumirea/numele __________________________________________________________
Codul fiscal ________________________________________________________________
Adresa sediului central _______________________________________________________
Date de contact:
Telefon ___________________________________________________________________
Fax _______________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
5. Certificatul de înregistrare______________________________________________________
(numărul, data înregistrării)

___________________________________________________________________________
(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licenţa (certificat) ___________________________________________________________
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

____________________________________________________________________________
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, după caz:______________________________
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: ____________________________________________________
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
d/o
1.

Anul

2.
3.
Media anuală:

Data completării:
Semnat:
Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei şi sigiliu:

Cifra de afaceri anuală la
31 decembrie, mii MDL

Cifra de afaceri anuală la
31 decembrie, echivalentă în USD

FORMULAR F2
SPECIFICAȚII TEHNICE
(Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana nr. 3, iar de către solicitant – în coloanele 1și 2)
Data: „24” octombrie 2017

Numărul licitaţiei: 08/07
Denumirea licitaţiei: Licitație deschisă pentru achiziționarea dispozitivelor

Pagina: __din __

criptografice
Denumirea bunurilor

Specificația tehnică deplină solicitată

1

2

Dispozitive criptografice

Conform Caietului de sarcini (Anexa nr. 2)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________________________________

Specificația tehnică deplină
propusă de către
ofertant
3

FORMULAR F3
SPECIFICAȚII DE PREȚ
Numărul licitaţiei: 08/07

(Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5 și 6 iar de către solicitant – în coloanele 1,2,3,4,7)
Data: „24” octombrie 2017

Denumirea licitaţiei: Licitație deschisă pentru achiziționarea

Pagina: __din __

dispozitivelor criptografice
Nr.

Denumirea bunurilor

Unitatea
de
măsură

Cantitatea*

Preţ unitar
(fără TVA)

Suma
fără
TVA

Termenul de livrare a
bunurilor solicitate

1

2

3

4

5

6

7

unități

40 000

1.

Dispozitive criptografice

Cel mult 4 săptămâni din
momentul solicitării

TOTAL

* Pe parcursul primului an de zile din momentul semnării contractului cu ofertantul desemnat câștigător, se preconizează achiziționarea în tranșe a circa
40 000 (patruzeci mii) de dispozitive criptografice. În cazul apariției unor necesități suplimentare de dispozitive criptografice, pe parcursul următoarelor perioade,
autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita achiziționarea acestora la un preț ce nu-l va depăși pe cel stabilit în contractul inițial.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________________________________

