ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de
prețuri nr. 2017/2
1. Denumirea autorităţii contractante: AGENȚIA NATIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
2. IDNO: 0000005502013
3. Tipul procedurii de achiziţie: Cererea ofertelor de prețuri
4. Obiectul achiziţiei: Servicii de telefonie mobilă în standardul 3G/4G
5. Cod CPV: 64212000-5
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării serviciilor de telefonie
mobilă conform necesităților ANRE (în continuare – Cumpărător) pentru anul 2017, este
alocată suma necesară din bugetul ANRE.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziție privind oferirea următoarelor servicii:
Nr.
d/o

1.

Cod CPV

64212000-5

Unitatea de
Denumirea serviciilor solicitate
Cantitatea
măsură

Servicii de telefonie mobilă în
standardele 3G și 4G

abonament

97

Specificarea
tehnică deplină
solicitată
Servicii de telefonie
mobilă în standardele
3G și 4G, inclusiv
Serviciul Grup Închis
de Utilizatori (CUG):
apeluri nelimitate între
numerele de telefonie
mobilă corporativă ale
ANRE și apeluri
nelimitate către toate
numerele de telefonie
fixă ale ANRE si SMS
nelimitate intre toate
numerele incluse in
CUG.

Inclusiv:

2.

64212000-5

Abonament cu apeluri doar în CUG

abonament

86

3.

64212000-5

Abonament 60 minute naționale +
CUG + 5 Gb

abonament

5

4.

64212000-5

Abonament 300 minute naționale +
CUG + 10 Gb

abonament

6

5.

64212000-5

Abonament cu apeluri naționale
nelimitate + CUG

abonament

5

6.

64212000-5

Serviciul Roaming

minute

Conform
tarifelor
operatorului

7.

64212000-5

Servicii de telefonie mobilă peste
hotarele RM*

minute

Conform
Tarifelor
operatorului

efectuarea apelurilor
nelimitate doar în
cadrul CUG
apeluri spre orice
număr de telefonie
mobilă sau fixă din RM
și CUG
apeluri spre orice
număr de telefonie
mobilă sau fixă din RM
și CUG
apeluri nelimitate spre
orice număr de
telefonie mobilă sau
fixă din RM și CUG
utilizarea serviciilor de
telefonie mobilă în
Roaming
utilizarea serviciilor de
telefonie mobilă
corporativă peste
hotarele RM, prin

intermediul altor
modalități tehnice
decît Roamingul.

Cerințe suplimentare obligatorii:
a. Asigurare cu 86 telefoane mobile cu suportul standardului 3G sau 4G, prețul cărora să fie
inclus în abonament.
b. Acoperire maximală (3G/4G) pe întreg teritoriu al RM.
c. Posibilitatea efectuării apelurilor extra-abonament de către angajații ANRE din cont propriu.
d. Posibilitatea utilizării altor servicii de telefonie mobilă (SMS, Internet).
e. Disponibilitatea serviciilor de telefonie mobilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
6. Termenul de livrare/prestare a serviciului solicitat: 01.02.2017-31.12.2017.

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ
următoarele:
Denumirea
Cerințe suplimentare faţă de ObligaviNr.
documentului/
document
tatea
d/o
cerinței
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Certificat de înregistrare a
întreprinderii
Extras din Registrul de Stat
Licenţe pentru prestarea serviciilor
de telefonie mobilă pentru toate
standardele solicitate (3G/4G)
Dovada împuternicirii de a semna
contractul de achiziţii publice
Certificat de atribuire a contului
bancar
Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor, contribuţiilor

Autorizare de prestare a serviciilor
de Televiziune

copie – emis de Camera Înregistrării de Stat,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului
copie – emis de Camera Înregistrării de Stat,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului
copie, confirmata prin aplicarea semnăturii si
ştampilei Participantului
confirmată prin aplicarea semnăturii si
ştampilei Participantului
copie – eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului
copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului – conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova)
copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului - conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova)

Da

Da

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:
Denumirea autorităţii contractante: ANRE
Adresa: Republica Moldova , mun. Chișinău, str. Columna , nr, 90.
Tel: 022852958
Fax: 022852900
E-mail: vdolgan@anre.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Valeriu Dolgan, șef Secția generaladministrativă.
9. Intocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi
întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei
responsabile şi urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 16 ianuarie 2017
- pe adresa : Agenția Națională pentru Reglamentare în Energetică, biroul 206.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
10. Criteriul de atribuire este : Prețul cel mai scăzut.
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
12. Garanţia pentru ofertă: Nu se cere.
13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de
Prețuri se depun la sediul Agenția Națională pentru Soluționarea
Contestațiilor.
14. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 160.00 mii.

Conducătorul grupului de lucru:

Ex. V.Dolgan

Valeriu DOLGAN

L.Ș.

Tel. 022 852 958

