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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Computere de birou și imprimantă__________________ 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție_Licitație deschisă______________________________ 
(tipul procedurii de achiziție) 

 
 

1. Denumirea autorității contractante: Curtea de Apel Bălţi, 

2. IDNO: 1007901000399 

3. Adresa: Bălţi,  Ştefan cel Mare,54 

4. Numărul de telefon/fax: 023160784/023160745 fax.023123143 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cab@justice.md , instante.justice.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 

altă formă de achiziție comună): Autoritate publică, obiectul de activitate -justiție 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de 

referință 

Valoarea estimată 

(se va indica pentru 

fiecare lot în parte) 

fără TVA 

Lotul nr.1 

1 
30213300-

8 
Computer de birou Buc. 21 

Monitor 23-24" IPS 

LED Quick response 

time of 1-4ms (GTG) 

eliminates ghosting, 

Input of HDMI, Built In  

2 Speaker stereo 

dinamic cu boxe 

încorporate, Contrast: 

100,000,000:1 Smart 

Contrast  1000:1, One 

HDMI cable, 

Brightness not less 250 

cd / m².; Motherboard 

Socket  FCLGA1151-

v2 for 8th Coffee Lake 

Chipsets Series 300, 

Z390 or Z370, 4 x 

DIMM  DDR4 2666 

MHz , USB not less 

than 5 ports. Integrated 

Graphics Processor 

Multi-VGA output 

support : HDMI/DVI-

D/ VGA, Storage 

SATA 6Gb/s port(s), 

PCI-E 3.0 x4  M.2 

(NGFF) 2 x M.2 Socket 

3*2, with “M” Key, 

323900 



2 

type /2280/ storage 

devices support (both 

SATA & PCIE mode) 

Interface PCIe 3.0 x4, 

NVMe 1.2,  MLC 3D 

V-NAND; 

Virtualization 

Technology IA-32 (VT-

x), 1 x Gigabit LAN 

Controller(s), Audio 

onboard, USB 3.0, 

DVI-D, HDMI, VGA,  

LAN (RJ45) port,  

channel Audio, 2 x M.2 

Socket 3,  SATA 6Gb/s 

connector(s).; RAM 

Memoria one module 

DDR4 8GB (not less 

than 2666MHZ).; 512 

ГБ SSD M.2, type 

2280, Key M.2: “M”. 

Interface PCIe 3.0 x4, 

Protocol: NVMe 1.3,  

Controler: Phoenix, 

(S4LR020), 8 channels 

Memory modules: 3D-

NAND MLC, 64-layer 

(V-NAND v4), Cache: 

512 MB LPDDR4, 

Encryption: 256-bit 

AES, TCG Opal 2.0 

970 PRO [MZ-

V7P512BW], IOPS 4K 

read/write: 370 k/500 k, 

Performance Sequential 

Read  Up to 3,500 

MB/sec.; Performance 

may vary based on 

system hardware & 

configuration 

Sequential Write Up to 

2,300 MB/sec 

*Performance may vary 

based on system 

hardware & 

configuration 

Reliability (MTBF) 1.5 

Million Hours 

Reliability (MTBF) 5-

year warranty; 

Processor Sockets 

FCLGA1151-v2, 

Performance Cores 6 

Threads 12 Processor 

Coffee Lake Base 

Frequency 3.20 GHz 

Max Turbo Frequency 

4.60 GHz Cache 12 MB 

SmartCache Bus Speed 

8 GT/s DMI3 TDP 65 

W DDR4-2666 UHD 

Graphics 630 Graphics 

Base Frequency 350 

MHz Graphics Max 

Dynamic Frequency 

1.20 GHz i7-8700  

Virtualization 

Technology (VT-x) Yes 

Virtualization 
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Technology for 

Directed I/O (VT-d) 

Yes.; Cooler S1151 

(120mm,  500Rpm) 

Case ATX 550-850W 

12cm Fan ( in front of: 

USB+audio and  mic,), 

Keyboard, mouse, 

DVD-RW, Idle noise 

max Level 27 DB 

 

Lotul nr.2 

2 
30232110-

8 

Imprimantă color 

laser 

 
Buc. 1 

3in1 color laser printer: 

Print, Copy and Scan; 

Printing method Color 

laser printing;  Double 

sided printing method : 

Up to 21.9 ipm (A4); 

Print quality; Up to 

1200 x 1200 dpi, Secure 

Print: Print from USB 

memory key and from 

PC - (JPEG/TIFF/PDF); 

Scan to PC: TIFF, 

JPEG, PDF.; Operating 

System compatibility: 

Windows® 10 64bit; 

Duty cycle. Max. 

50,000 pages per month  

 

10000 

Valoarea estimativă totală 333900 lei 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): la toate loturile. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_______________ 
(indicați se admite sau nu se admite) 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la sediul cumpărătorului în 

termen de 45 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreriei de Stat 

12. Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2019 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___nu__________________ 
(indicați da sau nu) 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică________________ 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Formularul ofertei (F 3.1) Confirmat prin semnătura 

electronică 

Obligatoriu 

2 
Garanţia pentru ofertă (F 3.2) în cuantum de 1% din suma 

ofertei fără TVA. 

Confirmat prin semnătura 

Obligatoriu 
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electronică sau  scanat , în 

ultimul caz garanția urmează a 

fi semnată olografic și aplicată 

ștampila băncii, cu prezentarea 

originalului la solicitarea 

autorității contractante. 

Conform FDA din documentaţia 

3 Specificaţii tehnice (F 4.1) 
Confirmat prin semnătura 

electronică 

Obligatoriu 

4 Specificaţii de preţ (F 4.2) 
Confirmat prin semnătura 

electronică 

Obligatoriu 

5 
DUAE Confirmat prin semnătura 

electronică 

Se va completa conform 

modelului ataşat în SIARSAP 

Mtender. 

Obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz__--_____________________________________________ 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): __--_____________ 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul 

cîştigător va prezenta în original garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din 

suma contractului în forma stabilită în pct. 6.3 din documentaţia standard ataşată la procedură. 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

și ponderile lor:-- 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Conform SIARSAP Mtender 

- pe: [data] Conform SIARSAP Mtender 

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: _45 zile____________________________ 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de 

stat  

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: _--______________________________________________________ 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 
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29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 

cazul):__---___________________________________________________________________ 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare:____--_________________________________________________________ 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:___Nu a fost publicat_________________________________ 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIARSAP Mtender  

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

+ 

sistemul de comenzi electronice - 

facturarea electronică + 

plățile electronice + 

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________-________________________ 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Alexandru Gheorghieș               L.Ș. 


