ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea de piese și consumabile pentru aparatele multifuncționale
prin procedura de achiziție de tip Licitație publică
1. Denumirea autorității contractante: SERVICIUL FISCAL DE STAT
2. IDNO: 1006601001182
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9
4. Numărul de telefon/fax: 022-22-11-07, 82-34-11
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sfs.md; mail@sfs.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: întreaga documentație de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP,
conform linkului: https://achizitii.md, și pe pagina oficială a autorității contractante, conform
link-ului: http://www.fisc.md/Achizitii_curente.aspx.
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): instituție bugetară, autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
Nr.
d/o

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciil
or/lucrărilor
solicitate

301000
00-0

Lotul 1
006R01160
BLACK TONER
CARTRIDGE
013R00591
DRUM
CARTRIDGE
604K58410
KIT DADF FEED
604K56080
FEED ROLLER
KIT
126K29403
FUSER MODULE
106R03392
TONER
CARTRIDGE 30K
VERSALINK 7035
113R00779
DRUM
CARTRDGE 80K
VERSALINK 7035
115R00116
TRANSFER
ROLLER 200K
VERSALINK B
7035
604K97930
KIT DADF FEED
VERSALINK 7035

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Valoarea
estimată, fără
TVA

1 925 000,00
Buc.

110

Consumabile pentru
WORKCENTRE 5335.Original

Buc.

50

Consumabile pentru
WORKCENTRE 5335.Original

Buc.

30

Consumabile pentru
WORKCENTRE 5335.Original

Buc.

55

Consumabile pentru
WORKCENTRE 5335.Original

Buc.

23

Consumabile pentru
WORKCENTRE 5335.Original

Buc.

110

Consumabile pentru
VERSALINK B7035.Original

Buc.

60

Consumabile pentru
VERSALINK B7035.Original

Buc.

28

Consumabile pentru
VERSALINK B7035.Original

Buc.

28

Consumabile pentru
VERSALINK B7035.Original
1

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19
1.20
1.21
1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

115R00115
FUSER MODULE
100K VERSALINK
B 7035
101R00554
DRUM
CARTRIDGE 65K
115R00120
MAINTENANCE
KIT 220V
(INCLUDES
FUSER,
TRANSFER UNIT)
106R03585
TONER
CARTRIDGE 24K
604K78361
KIT RTD ASSY
VERSALINK 405
116R00003
PAPER FEED
ROLLER KIT with
CLUTCH
VERSALINK 405
604K85850
KIT DADF PICK
UP VERSALINK
405
005K06760
Roti dintate feeder
WC 5335
036K92290
COUNTER
BALANCE LEFT
036K91922
COUNTER
BALANCE RIGHT
110K12100
PAPER SWIT
127K62891
REGI MOTOR
121K37450
REGISTRATION
CLUTCH
005K05890
roti dintate feeder
WC 5335
059K74280/059K74
282 Modul feeder
WorkCentre 5335
059K71290
TRANSPORT
EXIT2
801K42335
DADF LOWR
FRAME

Buc.

30

Consumabile pentru
VERSALINK B7035.Original

Buc.

15

Consumabile pentru
VERSALINK B405.Original

Buc.

10

Consumabile pentru
VERSALINK B405.Original

Buc.

30

Consumabile pentru
VERSALINK B405.Original

Buc.

10

Consumabile pentru
VERSALINK B405.Original

Buc.

14

Consumabile pentru
VERSALINK B405.Original

Buc.

10

Consumabile pentru
VERSALINK B405.Original

Buc.

10

Piese pentru
multifuncționale.Original

Buc.

8

Piese pentru
multifuncționale.Original

Buc.

8

Piese pentru
multifuncționale.Original

Buc.

15

Buc.

8

Piese pentru
multifuncționale.Original
Piese pentru
multifuncționale.Original

Buc.

8

Piese pentru
multifuncționale.Original

Buc.

8

Piese pentru
multifuncționale.Original

Buc.

3

Piese pentru
multifuncționale.Original

Buc.

5

Piese pentru
multifuncționale.Original

Buc.

3

Piese pentru
multifuncționale.Original

Valoarea estimativă totală

1 925 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta): pentru un singur lot
10.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: oferte alternative nu se admit
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11. Termenii și condițiile de livrare: livrarea bunurilor se va efectua în termen de 20 zile de la
semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, la depozitul beneficiarului amplasat
în raza mun. Chișinău
12. Termenul de valabilitate a contractului: pe parcursul anului 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

14. 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

1.

Formular DUAE

2.

Neimplicarea în
practici frauduloase și
de corupere

3.

4.

5.

Dovada înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate
cu prevederile legale
din ţara în care
ofertantul este
stabilit
Actul care atestă
dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii
Certificat/Document
care atestă garanția
bancară

Nivelul minim/
Obligativitatea

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
Formular completat și semnat

DA

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici
frauduloase
și
de
corupere
(F.3.4).
original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată
prin
aplicarea
semnăturii
şi
ştampilei
ofertantului
Operatorul
economic
nerezident
va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere
profesional
Autorizatia de functionare - Copie – confirmată
semnătura şi ștampila ofertantului

prin

Scrisoare de garanție sau alt document alternativ

DA

DA

DA

Da

6.
Oferta
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Informații generale
despre ofertant
Raportul financiar
Minim ani de
experiență specifică în
livrarea bunurilor şi /
sau serviciilor
similare
Garanția pentru
oferta (Garanția
bancară sau transfer)
(F3.2)
Certificat care atestă
originalitatea
produselor procurate
de la producător și
echipament solicitat
Certificat care
confirmă
conformitatea
produselor care vor fi
livrate în raport cu
cerințele sistemului
management în acest
sens.

Formularul ofertei (F3.1) - original
semnătura şi ştampila Participantului;

,

confirmat

prin

Formularul
informativ
despre
ofertant
conform
Formularului 3.3 original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;
Copie
–
confirmată
prin
semnătura
şi
ştampila
candidatului

minim 3 ani

DA

DA
DA

DA

original-confirmat
prin
ștampilei Participantului.

aplicarea

semnăturii

şi

DA

Certificat de la producător

DA

Certificat de conformitate

DA

3

13.

14.
15.
16.
17.

Certificat de
conformitate/
Omologare tehnică
națională/europeana
în acest sens
Specificaţii tehnice
(F4.1)
Specificații de preț
(F4.2)
Certificat de atribuire
a contului bancar
Certificat de efectuare
regulată a
plăţii impozitelor,
contribuţiilor

18.
Documente aferente

Certificat de conformitate al Sistemului de management al
serviciilor în domeniul tehnologiei informației sau document
tehnic omologic.
original – confirmat
ştampilei Participantului;
original – confirmat
ştampilei Participantului;
Copie
–
confirmat
ştampilei Participantului;
Copie
–
confirmat
ştampilei Participantului;

prin

aplicarea

semnăturii

şi

prin

aplicarea

semnăturii

şi

prin

aplicarea

semnăturii

şi

prin

aplicarea

semnăturii

şi

Prezentarea după semnarea contractului la solicitare a
declaratiilor vamale de import autorizat a pieselor si
consumabilelor solicitate la licitatie

DA

DA
DA
DA

DA

DA

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț care
corespunde cerințelor tehnice stabilite de autoritatea contractantă.
16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: 15:00

-

pe: „15” noiembrie 2019

17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”
18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile calendaristice din data deschiderii ofertelor
19.

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

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertele urmează a fi depuse prin SIA “RSAP”
21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
22. 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
23. 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): nu este cazul
24. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ.
25. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.10.2019.
26. 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
Accepta
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Accepta
plățile electronice
Accepta
27. 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): nu este cazul.
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