CAIET DE SARCINI
pentru Licitație Publică
Autoritatea contractantă Ministerul Afacerilor Externe şiIntegrării Europene
Organizatorul procedurii de achizițieMinisterul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Obiectul achiziției: Lot unic: Lucrările privind crearea infrastructurii rețeleiLAN
Scopul achizițieiCrearea infrastructurii rețeleiLAN
Informația financiară:
Termenul şi condițiile efectuării lucrărilor:
Modul de prezentare a ofertelor;
• Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificația clară a parametrilor;
• Prețul lucrărilor se indică în lei MDL;
• Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
se
prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat (conform legislației în vigoare inclusiv Hotărârii d Guvern
nr. 1570 din 09.12.2002 şi scrisorii informativ-normative a MinisteruluiFinanțelor nr. 11-09/2813 din
30.09.2013 ”Cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții începând cu 1 iulie 2013”)
şi volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
• Prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de
executare a contractului;
• Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul
procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar
care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către
beneficiar;
8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data ____________
9. Oferta se prezintă la adresa strada 31 august, 1989 nr. 80
10. Oferta este valabilă 30 zile de la data limită de depunere a ofertei;
11. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentarea a
ofertelor.
12. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz şi se vor conduce de
Legea privind calitatea în construcții nr. 72 din 02.02.96.
13. Modul de întocmire a ofertelor:
• Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;
14. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – corespunderea cerințelor înaintate şi cel mai mic
preţ–pe întreaga listă.
15. Cerințe tehnice:
• Principalele obiective a proiectării și creării rețelei locale LAN sunt:
- Permiterea schimbului de informații între stații de lucru, servere, mijloace de
imprimare în rețea, etc cu rate de date de la 100 Mbit/s până la 1000 Mbit/s;
- Permiterea schimbului de date dintre echipamentele informaționale amplasate în
toate trei birouri de servere cu rata de date de până la 10 Gbit/s.
• Topologia rețelei LAN va fi de tip Extended Star, și va fi proiectată în conformitate cu standardele
internaționale ISO/IEC 11801:2002, TIA/EIA-568A, TIA/EIA-606.
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Adițional se solicită module SFP FC SM1GB pentru interconectarea prin fibră optică:
o HP Procurve 2530-24G compatibil 16 module
o HP Procurve 2530-24 compatibil 4 module
• Toate lucrările de trasare a cablurilor și instalare a prizelor vor fi efectuate într-un mod profesionist cu
integrarea acestora în aspectul decorativ al clădirii,fără a deteriora fațada decorativă a păreților sau a
mobilierului aferent.
• Tot procesul de pregătire, eliberarea, permutarea mobilierului din birouri vor fi asigurate de către
personalul (hamali) Operatorului economic.
16. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
• Experiența, buna reputație, dotarea tehnică şi competența profesională necesare, capacității de
producere, echipamente şi alte facilități fizice, inclusiv pentru servicii post vânzare, competența
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managerială, experiența specifică, personalul calificat necesar pentru îndeplinirea contractului şi alte
capacități necesare executării calitative a contractului de achiziții publice pe întreaga perioadă de
valabilitate a acestuia.
Contracte , facturi, acte, etc. semnate ce demonstrează efectuarea lucrărilor similare.
Termen minim de garanţie pentru materiale şi lucrări constituie 10 ani. Pe parcursul perioadei de
garanţie toate defectele apărute urmează a fi efectuate din contul operatorului economic.
Recomandări din partea AutoritățilorAdministrației Publice, instituții subordonate ale acestora sau
societăți comerciale și companii din RM.
Certificarea infrastructurii rețelei interne conform standardelor rețelelor structurate cablate de
categoria 5E (după executarea lucrărilor), prin prezentarea a câte un raport pentru fiecare port/priză în
parte, efectuat de către echipamentspecializat de testare și certificare(ex.: Fluke DTX-1200) , în baza
căruia se raportează calitatea tuturor conexiunilor.

Dimensiunile orientative a clădiri

ANEXA _________

