CAIET DE SARCINI
pentru Cererea Ofertelor de Preț uri
Nr.885-op/13 din “01”_martie_2013
“19”_februarie 2013

mun. Chiș inău
(localitatea)

1.

Autoritatea contractantă

2.
3.
4.

Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul Ecologic de Stat______________________
Obiectul achiziţiei servicii Internet _______________________________________________
Cod CPV 7240000-4

Inspectoratul Ecologic de Stat_____________________________

Cerinţele privind ofertele de preţuri pentru achiziţionarea serviciilor Internet
1. Descrierea procedurii de achiziţii:
1.1. Obiectul achiziţiilor: servicii Internet.
1.2. Scopul achiziţiilor: asigurarea accesului la resursele Internet şi MD-IX.
1.3. Termenul de prestare a serviciilor: pînă la 31.12.2013.
1.4. Sursa de finanţare: buget de stat.
1.5. Modalitate de desemnare a câştigătorului concursului: va fi desemnat operatorul
economic cu cel mai mic preţ oferit pe lot separat conform eficienț ei economice, având
oferta întocmită în corespundere cu toate cerinţele înaintate.
2. Condiţii tehnice de prestare a serviciilor Internet:
2.1. Operatorul economic participant la concurs va înainta oferta comercială ce va presupune
conectarea la serviciile Internet a 38 de puncte de pe teritoriul Republicii Moldova în
două loturi (lista punctelor a se vedea în Anexa 1; 2).
2.2. Operatorul economic va asigura prestarea serviciilor Internet doar prin intermediul
tehnologiilor de conexiune fixă, şi anume:lotul I Fibră Optică; lotul II xDSL, 3G sau
Fibră Optică. Cerinţa dată se referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit autorităţii
contractante (ultima milă), cât şi la reţeaua de distribuţie a operatorului.
2.3. Alocarea modemelor ADSL, în cazul utilizării tehnologiei xDSL, cu posibilitatea
configurării acestora în regim „bridge” şi „router” pentru lotul II. Conectarea cu echipament
de 100 Mbs.
2.4.
Asigurarea grauită echipament WIFI, 4 Porturi Ethernet de 100/100Mbps (pentru
lotul I ș i II)
2.5. Asigurarea conexiunii prin intermediul a două (2) adrese IP statice cu prescrierea
acestora pe cartela de reţea a serverului/calculatorului;
2.6.
Operatorul economic va asigura prestarea serviciilor Internet pentru fiecare punct
de conectare cu următorii parametri
Lotul I:
2.7.
Acces Internet: 50/50 Mbps
2.8.
Trafic Internet : inclus minim 200 Gb
2.9.
Viteza Internet extratrafic minim 5 Mbps nelimitat
2.10.
Acces resurse MD-IX: 100/100 Mbps
2.11.
Trafic inclus : nelimitat resurselor MD-IX;

2.12.
Operatorul economic va asigura conectarea tuturor punctelor în termen de pînă la
5 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.
2.13.
Prezenţa unui personal tehnic de deservire în fiecare centru raional, capabil de a
efectua înlăturarea operativă a deranjamentelor tehnice în termen de pînă la o ora (1h),
va fi considerată un avantaj la evaluarea ofertelor
Lotul II
2.14.
viteză minimă de 8/1 Mbps (download/upload) la accesul resurselor Internet;
2.15.
viteză minimă de 8/1 Mbps (download/upload) la accesul resurselor MD-IX;
2.16.
trafic inclus de 200 GB la accesarea resurselor Internet;
2.17.
viteza minimă extratrafic de acces resurse Internet de 512/512 kbps
(download/upload);
2.18.
trafic nelimitat la accesarea resurselor MD-IX;
2.4. Operatorul economic va asigura o fiabilitate şi stabilitate minimă pentru fiecare
conexiune de 97%.
2.5. Operatorul economic va asigura conectarea tuturor punctelor în termen de pînă la 5 zile
lucrătoare din momentul semnării contractului.
2.6. Prezenţa unui personal tehnic de deservire în fiecare centru raional, capabil de a efectua
înlăturarea operativă a deranjamentelor tehnice în termen de pînă la o ora (1h), va fi
considerată un avantaj la evaluarea ofertelor.
3. Modul de prezentare a ofertelor:
3.4. Ofertele vor fi prezentate în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor.
3.5. Preţul ofertei va fi stabilit de operator în baza cerinţelor înaintate de către autoritatea
contractantă.
3.6. Vor fi indicate toate preţurile aferente serviciilor solicitate, precum şi pentru
echipamentul utilizat, în lei MD.
3.7. Oferta va conţine informaţii explicite, ca va indica pentru fiecare punct de conectare
următoarele: preţul lunar (cu TVA şi fără), taxa de conectare (cu TVA şi fără),
parametrii tehnici ai serviciului (conform pct. 2.4.), tehnologia utilizată la conectarea
fiecărui punct .
3.8. Vor fi indicate clar taxa de conectare pentru toate punctele, taxa lunară pentru toate
punctele, precum şi suma totală a ofertei (cu TVA şi fără).
3.9. Oferta înaintată va fi valabilă 30 de zile de la data limită a depunerii.
3.10.
Oferta va fi prezentată pînă la data de 1 martie 2013, ora 10:00, pe adresa: str.
Cosmonauţilor, 9, mun. Chişinău MD-2005, birou _513_ tel: (22) 22 69 32. Ofertele pot
fi primitede la curier sau prin poştă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a
ofertelor.
3.11.
Evaluarea ofertelor va avea loc la data de _1 martie 2013, ora 10:00, pe adresa:
str. Cosmonauţilor, 9, mun. Chişinău MD-2005.
4. Documentele obligatorii spre a fi prezentate de ofertanţi:
4.1. Date despre Participant – original confirmat prin semnătură şi ştampila Participantului;
4.2. Oferta comercială întocmită în conformitate cu cerinţele înaintate, confirmată prin
semnătură şi ştampila Participantului;
4.3. Certificatul de înregistrare a operatorului economic, emis de către Camera Înregistrării
de Stat, copie confirmată prin semnătură şi ştampila Participantului;
4.4. Licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi
serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G), eliberată
pe numele Participantului de Agentia Nationala pentru Reglamentare în comunicaţii

Electronice şi Tehnologia Informatiei a Republicii Moldova, copie confirmată prin
semnătură şi ştampila Participantului;
4.5. Licenţă, autorizaț ie de activitate pentru furnizarea serviciilor Internet, eliberată pe
numele Participantului de Agentia Nationala pentru Reglamentare în comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informatiei a Republicii Moldova, copie confirmată prin
semnătură şi ştampila Participantului;
4.6. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, emis
de Inspectoratul Fiscal, copie confirmată prin semnătură şi ştampila Participantului.
5. Criterii de eligibilitate şi modalitatea de desemnare a câştigătorului:
5.1. Vor fi acceptate spre concurs şi evaluare ofertele care vor fi prezentate conform
următoarelor cerinţe:
5.1.1.
corespunderea cerinţelor tehnice înaintate conform pct. 2
5.1.2.
prezentarea tuturor documentelor specificate conform pct. 4.
5.1.3.
prezentarea ofertelor în modalitatea stabilită în pct. 3.
5.2. După verificarea a corespunderii ofertei cerinţelor obligatorii, va fi desemnată
câştigătoare o singură ofertă cu cel mai mic preţ total.
5.3. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se va expedia în termen de 5 zile de la
data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.
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Anexa 1,
Lista punctelor de conectare la serviciile Internet
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Adresa prestării serviciului
or. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 1
or. Chişinău, str.Gheorghe Tudor, 3
or. Anenii-Noi, str. Piaţa 31 August, 4
or. Bălţi, str. Boris Glavan, 5
or. Briceni, str. Independenţei, 42
or. Cahul,str.31 August, 15
or. Cahul, sos.Şoseaua Griviţei, 26
or. Călăraşi, str. Mihai Eminescu, 19
or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2
or. Căuşeni, str. Alexei Mateevici, 35
or. Ciadîr-Lunga, str. Lenin, 52
or. Cimişlia, bd. Decebal,17
or. Basarabeasca, K. Marx,55
or. Comrat, str. Biruinţei, 46
or. Criuleni, str. Biruinţa, 12
or. Criuleni, sat Coşniţa
or. Donduşeni, str. Independenţei, 47
or. Drochia, str. Independenţei, 15/3
or. Edineţ, str. Iurii Gagarin, 41
or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 42
or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 63
or. Glodeni, str. L. Tolstoi, 7
or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 141
or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
or. Leova, str.Independenţei, 5
or. Nisporeni, str. Suveranităţii, 2
or. Ocniţa, str. Independenţei, 47
or. Orhei, s-la. Maksim Gorki, 13
or. Rezina, str. Voluntarilor, 5
or. Rîşcani, str. Independenţei, 24
or. Sîngerei, Independenţei, 124
or. Şoldăneşti, str. 31 August, 125/B
or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, ap. 201
or. Ştefan-Vodă, str. Libertăţii, 1
or. Străşeni, str. Morii, 6
or. Taraclia, str. Păcii, 7
or. Teleneşti, str. Renaşterii, 69
or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 42
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Anexa 2,

Nr.
lotului
1.

2.

Denumirea
bunurilor
/serviciilor
Servicii de
conectare
Internet

Caracteristicile
tehnice/cerinț e minime

Cantitatea/ volumul

Fibră optică.
Acces Internet: 50/50 Mbps
Trafic Internet : inclus minim
200 Gb
Viteza Internet extratrafic
minim 5 Mbps nelimitat
Acces resurse MD-IX:
100/100 Mbps
Trafic inclus : nelimitat

19 puncte :
1 or. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 1
2 or. Chişinău, str.Gheorghe Tudor, 3
3 or. Bălţi, str. Boris Glavan, 5
4 or. Cahul,str.31 August, 15
5 or. Cahul, sos.Şoseaua Griviţei, 26
6 or. Călăraşi, str. Mihai Eminescu, 19
7 or. Comrat, str. Biruinţei, 46
8 or. Criuleni, str. Biruinţa, 12
7 or. Donduşeni, str. Independenţei, 47
9 or. Drochia, str. Independenţei, 15/3
10 or. Glodeni, str. L. Tolstoi,
11 or. Ocniţa, str. Independenţei, 47
12 or. Orhei, s-la. Maksim Gorki, 13
13 or. Edineţ, str. Iurii Gagarin, 41
14 or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 42
15 or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 63
16 or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 141
17 or. Rezina, str. Voluntarilor, 5
18 or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5,
19 or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 42
19 puncte :
1 or. Anenii-Noi, str. Piaţa 31 August, 4
2 or. Briceni, str. Independenţei, 42
3 or. Căuşeni, str. Alexei Mateevici, 35
4 or. Basarabeasca, K. Marx,55
6 or. Criuleni, sat Coşniţa
7 or. Ciadîr-Lunga, str. Lenin, 52
8 or. Cimişlia, bd. Decebal,17
9 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
10 or. Leova, str.Independenţei, 5
11 or. Nisporeni, str. Suveranităţii, 2
12 or. Rîşcani, str. Independenţei, 24
13 or. Sîngerei, str.Testimiț eanu , 1
14 or. Şoldăneşti, str. 31 August, 125/B
15 or. Ştefan-Vodă, str. Libertăţii, 1
16 or. Străşeni, str. Morii, 6
17 or. Taraclia, str. Păcii, 7
18 or. Teleneşti, str. Renaşterii, 69
19 or. Cantemir, str. Trandafirilor, 2

viteză minimă de 8/1 Mbps
(download/upload) la accesul
resurselor Internet;
viteză minimă de 8/1 Mbps
(download/upload) la accesul
resurselor MD-IX;
trafic inclus de 200 GB la
accesarea resurselor
Internet;viteza minimă
extratrafic de acces resurse
Internet de 512/512 kbps
(download/upload);
trafic nelimitat la accesarea
resurselor MD-IX;

TOTAL
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