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1.1 72411000-4 Servicii transport date (internet) pentru anul 

2018 

Bucată 1.00 

1. Descrierea procedurii de achiziţii: 1.1. 
Obiectul achiziţiilor: Servicii transport 
date. 1.2. Termenul de prestare a 

serviciilor: 01.01.2018-31.12.2018.  
1.3. Sursa de finanţare: bugetul de stat. 
 1.4. Modalitate de desemnare a 
câştigătorului concursului: va fi 
desemnat un singur operator economic 
cu cel mai mic preţ oferit per oferta 

totală, având oferta întocmită în 
corespunde cu toate cerinţele înaintate.  
2. Condiţii tehnice de prestare a 
serviciilor Internet:  
2.1. Conexiune de bază la servicii 
Internet:  

2.1.1. Operatorul economic participant la 
concurs va înainta oferta comercială ce 
va presupune conectarea la serviciile 
transport date a 10 secţii teritoriale ale 
Agenţiei de pe teritoriul Republicii 
Moldova (lista secţiilor a se vedea în 

pct.6). 2.1.2. Operatorul economic va 
asigura prestarea serviciilor Internet 
printr-o singură tehnologie de bază 
pentru toate cele 10 secţii teritoriale ale 
Agenţiei.  
2.1.3. Operatorul economic va asigura 

prestarea serviciilor Internet de bază doar 
prin intermediul tehnologiei FTTx (fibră 
optică). Cerinţa dată se referă atât la 
furnizarea serviciilor nemijlocit 
autorităţii contractante (ultima 
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1.00 milă), cât şi la reţeaua de distribuţie a 
Operatorului. Va fi indicată 
schematic modalitatea de furnizare a 
serviciilor transport date către 

locaţii, cu indicarea reţelei de 
distribuţie a Operatorului.  
2.1.4. Operatorul economic va 
asigura prestarea serviciilor transport 
date de bază pentru secţiile teritoriale 
cu următorii parametri: • Viteză de 

50/100 Mbps (download/upload), 
trafic ne limitat, la accesul resurselor 
Internet. • Asigurarea conexiunii prin 
intermediul a două (2) adrese IP 
statice (adresele IP trebuie să fie 
prescrisă pe cartela de reţea a 

routerului din secţia teritorială); • 
Operatorul economic va asigura o 
disponibilitate pentru fiecare 
conexiune de 98,5%.  
2.1.5. Operatorul economic va 
asigura conectarea tuturor punctelor 

în termen de pînă la 5 zile lucrătoare 
din momentul semnării contractului; 
2.1.6. Posibilitatea de creare a unei 
reţele virtuale (VPN) între 
subdiviziunile instituţiei. 2.1.7. 
Livrarea de echipament necesar 

pentru crearea conexiunilor VPN.  
2.1.7 Livrarea echipamentului 
terminal de tip router cu minim 10 
porturi, cu pretul echipamentului 
inclus in abonament 
2.2. Conexiune servicii de 

televiziune digitală IPTV cu suport 
SmartTV: Operatorul economic va 
asigura prestarea prin canalul de 
transport date a serviciilor de 
televiziune digitală pentru locaţia din 
Chişinău din pct. 3 (cel puţin 50 

posturi TV, inclusiv posturi 
autohtone), cu conectarea a 3 
televizoare.  
2.3. Operatorul economic va asigura 
conectarea a 2 conexiuni de internet 
mobil prin tehnologia 3G/4G cu 

alocarea gratuita a achipamentului 
necesar, cu rumatorii parmetri: trafic 
inclus 7 GB, viteza acces internet 
pana la 150 Mbps, viteza de acces la 
internet dupa depasire trafic 256 
Kbps. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Servicii solicitate 
Unitatea de 

măsura 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 

1.1 72411000-4 Servicii transport date (internet) pentru anul 
2018 

Bucată 1.00 3. Lista secţiilor teritoriale ale 
Agenţiei spre conectare la servicii 
Internet:  
3.1. Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel 

Mare, 162;  
3.2. Mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 26; 
3.3. Or. Cahul, str. Vasile Alexandri 
nr.102, 2;  
3.4. Or. Căuşeni, str. Păcii, 30;  
3.5. Or. Edineţ, Şos. Bucovinei, 37; 

3.6. Or. Floreşti, str. Victoriei, 2;  
6.7. Or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 
2;  
3.8. Or. Ungheni, str. Naţională, 7; 
3.9. Or. Comrat, str. Tretiacova, 13; 
3.10. Or. Hînceşti, str. Mihalcea 

Hîncu, 123.  
 

 

 


