
ANUNT DE PARTICIPARE
la procedura de achizi{ie publici de tip LICITATIE PUBLICA

nr. l8/00023 din

Denumirea autoritifii contractante: LP. SERVICIUL NATIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENTA ll2
Tip proceduri achizifie: Licitalie publicd
Obiectul achizi{iei: Servicii de colocare a echipamentului telecomunicafional
Cod CPV: 72410000-1

Data publicirii anunfului de intenfie: Nu e specificati

Aceastd invitalie la procedura de achizilie este urmarea anunfului de participare publicat in Buletinul Achizitiilor Publice

in scopul achiziliondrii "Servicii de colocare a echipamentului telecomunicafional rl

conform necesitdiilor autoritdlii contractante (in continuare - Cumpirdtor), pentru perioada bugetard: 2018
este alocatd suma necesard din sursa alocaliilor; Ministerul Finanfelor

Cumpirltorul inviti operatorii economici interesafi, care ii pot satisface necesitifile, si participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea urmitoarelor Servicii:

Listi: Servicii si soecificatii tehnice

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat qi locul destinafiei finale:

Prestarea Serviciilor in termen de I zi din momentul iiicheierii contractului
DDP - Franco destinalie vdmuit

Documentele/cerin{ele de calificare pentru operatorii economici includ urmitoarele:

c"d nPY$ ,' O*orni r.oS*rvicii solicitate
pnit4tca,de
i, inflsura

-Cantifatea Specifi carea tehnicl deolind
solicitatd, Standarde ae idfdiinle

I I Servicii de colocare a echipamentului
teleco mu nicatio n al

l.l 124t0000-1 servicii de colocare a echipamentului
telecomunicational

Bucatd 1.00 Depozitarea frzicd a echipamentului
transmis spre colocare;
Conectarea la echipamentele de
alimentare neintreruptibild
Sisteme de condilionare a aeruh.ri;

Conexiunea echipamentului la
releaua MD-IX gi la reteaua
Intemet.
Conform Caietului de Sarcini

\i gir Denumirea Ao.,ffieotutui/cerintei 
1'$

C..f"i. suptimentare fa{n de document

Neirnplicarea in practici frauduloase gi de corupere Declaralie pe proprie rdspundere conform
Formularului (F3.4)

Da

2 Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conformitate
cu prevederile legale din lara in care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelorjuridice - copie,
confirmatd prin aplicarea semndturii gi gtampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din tara de origine care dovedesc
fonna de inregistrare/atestare ori apartenenla din punct
de vedere orofesional

Da

3 Actul care atestd dreptul de a livra
bunuri/lucrdri/servici i

Copie - confirmatd prin semn6tura gi qtampila
ofertantului

Da

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte miiloace flnanciare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor, identificatd prin referire la specificafii sau
standard relevante

Nu se cere Nu

6 Demonstrarea experienfei operatorului economic in
domeniul de activitate aferent obiectului contracfirlui
ceurmeaziafiatribuit

Ofertantul trebuie sd posede o experienfd specificd in
livrarea bunurilor similare de cel pulin 3 ani in
domeniu, reputatie bund, sd fie dotat cu tehnicd
necesard Ei sd dispund de competenJe profesionale,
echipament gi alte resurse, inclusiv servicii post-

Da



t$

Nr.jd/i

specificd, personal calificat necesar pentru realizarea
contractului gi alte capacitiJi necesare pentru a executa
contractul de achizilie publicd la calitatea solicitatd, pe
toatl perioada de valabilitate. De asemenea, Valoarea
unui contract individual indeplinit trebuie sd fie
similard cu cerintele Serviciului I 12. Pentru
demonstrarea indeplinirii acestor cerinfe operatorul
economic completeazd formularul (F3.3) gi Declaralia
privind lista principalelor livrdli de bunuri similare in
ultimii 3 ani (F3.7) - cu cel pufin I referin{i la un
proiect implementat in ultimii 3 ani, similar ca buget,
complexitate gi tehnologii utilizate celui ofertat (cu
posibilitatea verificdrii) Ei cu anexarea actelor
doveditoare conlindnd valori, perioade de
livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacd acegtia din
urmd sunt autoritdfi contractante sau clienli privafi,
(prezentarea recomanddrilor va constitui un avantai).

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mij loacele
indicate de autoritatea contractantd, pe care aceasta le
considerd necesare pentru indeplinirea contractului ce
urmeazd a fi atribuit

Declaralie privind dotdrile specifice, utilajul qi

echipamenful necesar pentru indeplinirea
corespunzdtoare a contractului conform Fomularului
(se va indica) 9i Documente care atestd faptul cd
operatorul economic se afld in posesia utilajelor,
instalafiilor gi/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantd, acestea fiind fie in dotare
proprie, fie inchiriate, necesare indeplinirii contractului

Da

8 Neincadrarea in situaliile ce determind excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin in aplicarea art. l8 din
Legea nr. l3l din 03.07.2015

Declaralie pe proprie rdspundere conform
Formularului G3.5)

Da

9 Oferta Orieinal Da
l0 Informalii generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (F3.3)
Da

II Raportul financiar Copie - confirmatd prin semndtura Ei gtampila
candidatului

Nu

t2 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
indeplinirea corespunzdtoare a obiectului contractului
ce urmeazd a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esential in indeolinirea acestuia).

Declara!ie privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

IJ Minim ani de experienfd specifici in livrarea bunurilor
si/sau serviciilor simi lare

Nu se cere Nu

t4 Valoarea minimd (suma) a unui contract individual
indeplinit pe parcursul perioadei indicate (numdrul de
anl )

Nu se cere Nu

l5 Certificat de atribuire a contului bancar Copie conform cu originalul - eliberat de banca
lelindtoare de cont, emis cu cel mult 60 de zlle
;alendaristice inainte de termenul stabilit pentru
leschiderea ofertelor

Da

t6 Cerinfe fa{a de spaliul de colocare Se vor prezenta gi confirma informa{ii despre
capacitatea camerei de echipamente, sistemul de
alimentare(UPS) qi sistemul de climatizare folosit,
sistemul antiincendiar, interconectarile cu releaua
Internet qi MD-IX. Deasemenea Ofertantul trebuie sa
prezinte disponibilitatea de canale de comunicalii
optice cu operatorul desemntat conform H.C.A. nr. 30
din 22.12.201 6 ANRCETI.

Da
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Informafie Suplimentari:
Operatorii economici interesafi pot obline informa{ie suplimentard de la autoritatea contractantd gi familiariza cu cerin{ele documentelor
de licitalie la adresa indicatd mai jos:

Denumirea autoritatii contractante: r.P. SERVICIUL NATIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE URGENTA rt2
Adresa: Republica Moldova, CHI$INAU CENTRU, mun. Chiqiniuo str. Toma Ciorba 32
Tel.: 022251198 , Fax: 022251198 , E-mail: office@ll2.md
Numele qi funcfia persoanei responsabile: null null, null

Setul de documente poate fi primit la adresa: null.
Operatorii economici care doresc sd depund oferte la procedura respectivd urmeazd sd depund o cerere de participare (cu indicarea clard a
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NOTA: Cerin{a datd NU se referd la ofenanlii care s-au inregistrat la procedurd qi au accesat documentele in cadrul

SIA Registrul de Stat al Achiziliilor Publice.

intocmirea ofertelor:
Oferta gi documentele de calificare solicitate intocmite clar, fErd corectdri, cu numdr gi dati de iegire, cu semndtura persoanei
responsabile, puse in plic, sigilate gi gtampilate, urmeazd a fi prezentate

pind la: 22.01.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHI$INAU CENTRU, mun. Chiginiu, str. Toma Ciorba 32

Ofertele intirziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

Ofertele vor fi deschise in prezenta fizicd sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autoritdlii contractante
gi a reprezentanlilor Participanlilor la licitalie

la: 22.01.201810:00
pe adresa: Republica Moldova, CHI$fNAU CENTRU, mun. Chiqiniuo str. Toma Ciorba 32

Contractul intrd sub incidenta Acordului OMC - Nu

Con{inutul prezentei Invitafii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informafional Automatizat "REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZITIILOR PUBLICE'r, Grupul de lucru pentru achizifii confirmtr corectitudinea confinutului Invitafiei, fapt
pentru care poarti rispundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru: null null


