ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/03029 din 09.07.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
Cerere a ofertelor de preţuri
servicii de telefonie mobila
64212000-5

Data publicării anunțului de intenție: 03.07.2018

și numărul BAP 52

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 54 din 10.07.2018.
În scopul achiziţionării "servicii de telefonie mobila"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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:
Listă: Servicii şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1
1.1

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

servicii telefonie mobila
64212000-5 abonament 1000 minute + CUG+serviciul
internet mobil (5 GB)

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

5.00 1. Abonament 1000 min + CUG +
5GB
2. Servicii de comunicare în
Roaming (Belgia, Germania, SUA,
Austria, Turcia, Belarus, Lituania,
Turkmenistan, Ucraina, Polonia,
Romania, Austria, Elveţia, Italia)
3. Apelurile spre orice reţea
naţională şi internaţională de
telefonie mobilă şi fixă.
4. Posibilitatea efectuării
apelurilor nelimitate în cadrul
CUG-ului.
5. Acoperirea maximă 99,00% pe
întreg teritoriul al RM (inclusive
Transnistria) şi acoperirea
maximală de reţea din populaţie –
99%.
6. Serviciul sms naţional şi
internaţional, serviciul Roaming,
apeluri taxate la secundă –începînd
cu prima secundă.
7. Următoarele servicii urmează a
fi prestate gratuit şi doar la
solicitarea strictă a persoanei de
contact fără restricţii şi procură:
schimb de SIM, schimb de
abonament, schimb de număr,
deconectarea temporară şi păstrarea
numărului pe termen de 3 luni.
8. Preţurile indicate de participant
sunt fixe, inclusiv pentru intreaga
perioadă de realizare a contractului.
9. Posibilitatea efectuării
apelurilor internaţionale din contul
minutelor incluse în abonament.
10. Posibilitatea transferării
minutelor nefolosite în luna curentă
în lunile următoare.
11. Posibilitatea transferării
numerelor existente în present în
reţeaua corporativă a MAE IE în
reţeaua altui operator naţional de
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Nr. d/o
1.1

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

64212000-5 abonament 1000 minute + CUG+serviciul
internet mobil (5 GB)

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
5.00 telefonie mobilă.
12. Posibilitatea utilizării tipurilor
de SIM carduri oferite de operator
fără necesitatea schimbării
telefoanelor mobile ale
beneficiarilor.
13. Preţul fix- toate preţurile
trebuie să fie fixe.
14. În preţul abonamentului să fie
inclus şi preţul pentru serviciul
CUG- Serviciul grup închis de
utilizatori, convorbiri nelimitate.
15. În preţul abonamentului să fie
inclus şi preţul pentru serviciul
internet mobil (5GB).

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
după intrarea în vigoare a contractului - în termen de maxim 5 zile
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1

Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)
Certificat de inregistrare

2
3

4
5
6
7
8

Date despre participant
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor la
bugetul public naţional CC 04 AE
Oferta

9

Certificat bancar privind atribuirea conturilor bancare

10

Licenta

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
original cu semnătura şi ştampila participantului
copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
original cu semnătura şi ştampila participantului, cu
indicarea pretului pe unitate (lunar) fara TVA, pe
unitate (lunar) cu TVA , total pe cantitate fara TVA,
total pe cantitate cu TVA, Suma totala a ofertei fara
TVA, Suma totala a oferteicu TVA.
copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
copie confirmata prin semnatura si stampila
participantului

Da
Da
Da
Da

Da
Da

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: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 80
022 578 235 - 022 578
Tel.:
, Fax:
022 578 235
, E-mail: vadim.sobol@mfa.md
295
Numele şi funcţia persoanei responsabile: SOBOL VADIM, SPECIALIST PRINCIPAL
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:
24.07.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 80
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NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
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

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
24.07.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 80
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:

CĂPĂŢÎNĂ MIHAIL

