
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Servicii transport date (internet) pentru anul 2017Obiectul achiziției:
72400000-4Cod 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.:  97  din  16.12.2016.
În scopul achiziţionării "Servicii transport date (internet) pentru anul 2017"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Servicii transport date (internet) pentru
anul 2017

1.00Bucată1.1 Servicii transport date (internet) pentru anul
2017

1. Descrierea procedurii de
achiziţii:
1.1. Obiectul achiziţiilor: Servicii
transport date.
1.2. Termenul de prestare a
serviciilor: 01.01.2017-31.12.2017.
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
(ultimamilă), 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
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Servicii transport date (internet) pentru anul
2017

distribuţie a Operatorului.72411000-4

1.00Bucată1.2 Servicii transport date (internet) pentru anul
2017

2.1.4. Operatorul economic va
asigura prestarea serviciilor
transport date de bază pentru
secţiile teritoriale cu următorii
parametri:
• Viteză de 100/100 Mbps
(download/upload), trafic inclus
minim 1000 GB, la accesul
resurselor Internet; Viteză
extratrafic minim 20/20 Mbps;
• Viteză de 100/100 Mbps
(download/upload), trafic nelimitat,
la accesul resurselor locale;
• Asigurarea conexiunii prin
intermediul a două (2) adrese IP
statice (adresele IP trebuie să fie
prescrisă pe cartela de reţea a
serverului 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.
2.2. Conexiune de rezervă la
servicii Internet:
Operatorul economic va asigura
două (2) conexiuni de rezervă prin
tehnologii mobile de acces la
Internet (3G/4G), cu alocarea
echipamentului necesar (modem),
cu următorii parametri: trafic inclus
minim - 6 GB; viteză acces Internet
pînă la 7,2 Mbps; viteză acces
Internet dupa depăşirea traficului -
256 kpbs, cu disponibilitatea
acoperirii localităţilor unde sunt
amplasate secţiile teritoriale ale
Agenţiei (conform pct. 6).
2.3. Conexiune servicii de
televiziune digitală:
Operatorul economic va asigura
prestarea prin canalul de transport
date a serviciilor de televiziune
digitală pentru locaţia din Chişinău
din pct. 6 (cel puţin 50 posturi TV,
inclusiv posturi autohtone), cu
conectarea a doua televizoare.
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1.00Bucată1.3 Servicii transport date (internet) pentru anul
2017

3. Documentele obligatorii spre a fi
prezentate de ofertanţi:3.1. Oferta
cu semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului.
3.2. Certificatul de înregistrare a
întreprinderii, emis de către Camera
Înregistrării de Stat (copie).
3.3. Licenţa de activitate în
domeniul de prestare a serviciilor
Internet (copia), emisă pe numele
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.3 Servicii transport date (internet) pentru anul
2017

ofertantului.
3.4. Licenţă pentru utilizarea
frecvenţelor şi canalelor radio în
scopul furnizării reţelelor şi
serviciilor de comunicaţii
electronice mobile celulare de
generaţia a treia sau a patra,
eliberată pe numele ofertantului de
Agentia Nationala pentru
Reglamentare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia
Informatiei a Republicii Moldova,
confirmată prin semnătură şi
ştampila Participantului (copia).
3.5. Autorizaţia de prestare a
serviciilor de televiziune, eliberată
pe numele ofertantului de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului din
Republica Moldova, confirmată
prin semnătură şi ştampila
Participantului (copia).
3.6. Certificatul privind lipsa
datoriilor la bugetul de stat valabil
(copia).
4. Modul de prezentare a ofertelor:
4.1. Ofertele vor fi prezentate în
limba de stat, cu specificarea clară a
parametrilor.
4.2. Oferta înaintată va fi valabilă
30 de zile de la data limită a
depunerii.
4.3. Oferta va conţine costurile
serviciilor după cum urmează: taxa
de conectare, costul echipamentului
alocat, taxa de abonament lunar,
taxa lunară cumulată pentru
serviciile propuse, suma totală a
contractului. Toate taxele vor fi
indicate cu TVA şi fără.
4.4. Oferta se prezintă în 1
exemplar în plic sigilat. Pe plic se
indică: “Participarea la concursul
prin cererea ofertei de preţuri
pentru achiziţionarea serviciilor
transport date“.
4.5. Oferta va fi prezentată pînă la
data de „ ” decembrie 2016, ora
10:00, pe adresa: mun. Chisinau,
bd. Stefan cel Mare, 162, bir 1505.
Ofertele pot fi primite de la curier
sau prin poştă, dar nu mai târziu de
termenul limită de prezentare a
ofertelor.
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1.00Bucată1.4 Servicii transport date (internet) pentru anul
2017

4.6. Evaluarea ofertelor va avea loc
la data de „ ” decembrie 2016,
ora 10:00, pe adresa: mun.
Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 162,
bir. 1508.5. Criteriile de selectare a
ofertei cîştigătoare:
5.1. Oferta se consideră valabilă
doar la conectarea tuturor punctelor
de conectare conform pt.2.1., pt.2.2.
şi pt.2.3;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.4 Servicii transport date (internet) pentru anul
2017

5.2. Corespunderea cerinţelor
tehnice înaintate;
5.3. Prezentarea tuturor
documentelor obligatorii solicitate;
5.4. Înlăturarea operativă a
deranjamentelor tehnice în zilele de
lucru în termen de pînă la o ora
(1h), precum şi prezenţa
personalului tehnic responsabil de
înlăturarea deranjamentelor, va fi
considerată un avantaj la evaluarea
ofertelor;
5.5. Va fi selectată o singură ofertă
cu cea mai mică sumă totală, fără
TVA şi corespunderea cerinţelor
inaintate.
6. Lista secţiilor teritoriale ale
Agenţiei spre conectare la servicii
Internet:
6.1. Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel
Mare, 162;
6.2. Mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor,
26;
6.3. Or. Cahul, str. Vasile Alexandri
nr.102,
2;
6.4. Or. Căuşeni, str. Păcii, 30;
6.5. Or. Edineţ, Şos. Bucovinei,
37;
6.6. Or. Floreşti, str. Victoriei, 2;
6.7. Or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.
2;
6.8. Or. Ungheni, str. Naţională,
7;
6.9. Or. Comrat, str. Tretiacova,
13;
6.10. Or. Hînceşti, str. Mihalcea
Hîncu, 123.
6.11. Mun. Chisinău, bd. Ștefan cel
Mare, nr. 180.
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
lunar, pe parcursul anului 2017
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 Oferta confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului

Da

2 Certificat de înregistrare a întreprinderii, emis de CÎS copie confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului

Da

3 Licenţa de activitate, în domeniul de prestare a
serviciilor Internet, emisă pe numele ofertantului

copie confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului

Da

4 Licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio
în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de
comunicații electronice mobile celulare

copie confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului

Da

5 Autorizaţia de prestare a serviciilor de televiziune
eliberată pe numele ofertantului de CCA, copie
confirmată prin semnătura şi ştampila umedă

copie confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului

Da

6 Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat,
valabil.

copie confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
ofertantului

Da
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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: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
Adresa: Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Tel.: mihaela.veverita@aipa.gov.md022 210 194 ,  Fax: 022 210 194 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Veveriță Mihaela, Specialist principal Secția juridică

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: 23.12.2016 10:00
Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162pe adresa:

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: 30 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

23.12.2016 10:00la:
Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162pe adresa:

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: Curmei  Vadim


