ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a serviciilor prin cererea ofertelor de
prețuri nr. 2017/5
1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică din Republica Moldova.
2. IDNO: 1006601003566
3. Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri
4. Obiectul achiziției: Servicii Internet
5. Cod CPV: 72400000-4
Prezentul anunț este întocmit în scopul achiziționării serviciilor de Internet
conform necesităților ANRE (în continuare – Cumpărător) pentru anul 2017,
este alocată suma necesară din bugetul ANRE.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface
necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea
următoarelor servicii:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
serviciilor
solicitate

Cantitatea/
volumul

Specificarea tehnică deplină solicitată,
standarde de referinţă
viteză de acces resurse Internet:
100/100 Mbps(download/upload);

1.

72400000-4

Internet

viteză de acces resurse locale:
trafic nelimitat atât la accesarea resurselor Internet, cât și locale;

1 punct

adresa punctului: mun. Chișinău, str.
Columna, 90.
viteză de acces resurse Internet:
8/8 Mbps (download/upload);

2.

72400000-4

Internet

Viteză de acces resurse locale:
50/50 Mbps (download/upload);
trafic nelimitat atât la accesarea resurelor Internet, cât și locale.

1 punct

adresa punctului: mun. Chișinău, str.
Columna, 90.
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Cerințe suplimentare obligatorii de prestare a serviciilor:
Nr.
d/o
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Condiții tehnice de prestare a serviciilor
Operatorul economic va înainta oferta comercială ce va presupune conectarea la
serviciile transport date 2 puncte din mun. Chișinău.
Operatorul economic va asigura prestarea serviciilor transport date pentru 2 puncte
prin intermediul tehnologiei de conexiune fixă, și anume: fibră optică. Cerința data se
Referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit autorității contractante (ultima milă),
cât și la rețeua de distribuire a operatorului.
Echipamentul necesar pentru conectare se oferă de către operatorul economic, prețul
Fiind inclus în oferta comercială.
Operatorul economic va asigura pentru fiecare conexiune o fiabilitate și stabilitate
Minima de 97%.
Operatorul economic va asigura o conexiune de rezervă prin tehnologii mobile
(3G/4G) de acces la Internet, cu alocarea echipamentului necesar (modem), cu următorii parametri: traffic inclus- 6 GB; viteză acces Internet până la 175 Mbps; viteză
acces Internet după depășirea traficului – 128 kbps, disponibilitatea acoperirii pe
întreg teritoriul mun. Chișinău.
Va fi asigurată prestarea prin canalul de Internet a serviciilor de televiziune digital
la un punct cu conectarea unui televizor.
Operatorul economic va asigura conectarea tuturor punctelor în termen de până la 3
zile din momentul semnării contractului.

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Pe parcursul
anului 2017.
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ
următoarele:
Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea documentului/cerinței

Oferta
Certificat de înregistrare a
întreprinderii
Licența de activitate
Extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice
Date despre Participant

Cerințe suplimentare față de
document
Confirmată prin aplicarea semnăturii
și ștampilei Participantulu
Copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului
Copie confirmată prin semnătura și
Ștampila Participantului
Copie confirmată prin semnătura și
Ștampila Participantului
Original

Obligati
vitatea
Da
Da
Da
Da
Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot
solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglamentare
în Energetică din Republica Moldova
b) Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna, 90 .
c) Tel: 022852958
d) Fax: 022852900
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e) E-mail: vdolgan@anre.md
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Valeriu Dolgan, șef Secția
general-administrativă.
9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi
întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: 10:00
- pe: 21.01.2017
- pe adresa: ANRE, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna, 90,
- bir.206
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
10. Criteriul de atribuire este: Prețul cel mai scăzut.
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere.
13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 18.00 mii

Conducătorul grupului de lucru: ___________Valeriu Dolgan

Ex. V.Dolgan
Tel. 022 852 958
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L.Ș.

