
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Justitiei al Republicii Moldova
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Achiziţionarea soluției de scanere și a complexului de program pentru îmbunătățirea
proceselor operaționale.Obiectul achiziției:
38000000-5Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  87  din  11.11.2016.

În scopul achiziţionării "Achiziţionarea  soluției  de  scanere  și  a  complexului  de  program pentru îmbunătățirea  proceselor
operaționale."

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
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   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Achiziţionarea soluției de scanere și a
complexului de program pentru
îmbunătățirea proceselor operaționale.

400.00Bucată1.1 Achiziţionarea soluției de scanere și a
complexului de program pentru îmbunătățirea
proceselor operaționale.

Tip Scaner    De tip Flux, format
A4 cu modul Flatbed.
Echipamentul trebuie livrat ca
soluție integră și gestionată prin
intermediul unui singur driver.

Tip Matrice -CIS;

Format-A4;

Rezoluția -    Nu mai puțin de
600x600dpi;

Mărimea maximala a
documentului-Nu mai puțin de 216
x 6096 mm;

Mărimea minimă a documentului-
51 x 51 mm;

Mărimea documentului pentru
scanare flatbed    - 216 x 297 mm;

Scanare automată față-verso -Da;

Viteză scanare A4 în regim
alb/negru (200 dpi)-Minim 20 ppm
(200dpi);

Viteză scanare A4 în regim color
(200 dpi)-Minim 20 ppm (200dpi);

Viteza scanare flatbed-Maxim 10
sec per pagină 300 dpi;

Interface de conectare-Posibilitate
de conectare USB;

Resursa maximală zilnică de
scanare-Minim 1000 pagini per zi;
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

400.00Bucată1.1 Achiziţionarea soluției de scanere și a
complexului de program pentru îmbunătățirea
proceselor operaționale.

Suport Drivere-TWAIN;

Volum ADF    - Minim 50 foi (75
gr/m²);

Densitatea hîrtiei-27 gr/m² ~ 413
gr/m²;

Senzor ultrasonic pentru evitarea
lipirii foilor-Da;

Formate de scanare -PDF,
Searchable PDF , PDF/A, Secured
PDF, JPEG,  BMP, TIFF, Multi-
TIFF, PNG;

Metode de comprimare a fișierelor-
Hardware JPEG
compression,TIFFCompression
(JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF
Compression;

Termen de garanție-Minim 36 luni;

Complexul de program - În cadrul
proiectului va fi livrată o soluție
completa de scanare. Soluția va
cuprinde scanere automate de
documente si integrarea acestea cu
sisteme terțe prin interfețele
programabile (API) expuse de către
acestea. Totodată soluția va avea
posibilitatea de recunoaștere
automatizată (OCR) in cel puțin
pentru limbile RO,RU si EN.
Cerințe fata de interfața API -
Complexul de program va expune o
interfață programabila care va
facilita integrarea sistemului de
scanare cu aplicațiile web.

Complexul de program va permite
cel puțin:
•    Expunerea prin interfață API a
conținutului scanat;
•    Jurnalizarea la nivel local a
tuturor accesărilor;
•    Aplicarea mecanismelor de
securitate pentru restricționarea la
interfață API;
•    Lansarea procesului de scanare
prin interfață API;
•    Suport ADF;
•    Suport scanare pe fata si dos;
•    Suport recunoaștere
automatizata (OCR);
•    Suport recunoaștere
automatizata MRZ si MRP
•    Suport recunoaștere Bar Code
1D si 2D

Suport pentru integrare si garanție
36 luni

Cerințele față de lot sunt descrise în
documentul ,,Caiet de Sarcini” care
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

400.00Bucată1.1 Achiziţionarea soluției de scanere și a
complexului de program pentru îmbunătățirea
proceselor operaționale.

documentații și poate fi recepționat
la următoarea adresă:
www.justice.gov.md, rubrica
Servicii, Achiziții Publice, Fisa de
date a achiziției (FDA)

38520000-6

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Prestatorul va livra bunurile la sediul autorității contractante până la data de 15 decembrie 2016.
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Prestatorul va avea cel puțin 3 ani de experiență în
livrarea produselor similare. Pentru demonstrarea
îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic
completează formularul (F3.3)

Da

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Valoarea unui contract individual îndeplinit, suma
căruia va constitui nu mai puțin de 50% din valoarea
ofertei, cu anexarea actelor doveditoare conţinând
valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari,
indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi
contractante sau clienţi privaţi,  întocmită conform
formularului (F 3.3)

Da

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim: 50% din
valoarea estimată a ofertei. Ofertantul indică suma în
Formularul (F3.3) și va enumera şi anexa copiile
documentelor justificative

Da

5 Declarația privind asigurarea calității  bunurilor care
urmează a fi livrate precum și garanția calității.

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului. (Formă liberă)

Da

6 Autorizație de la producător (MAF) eliberat special
pentru proiectul dat.

Copie, confirmată prin aplicarea ștampilei și
semnăturii participantului

Da

7 Deținerea sau copia contractului cu Service Centru
Autorizat, pe teritoriul RM

Original (copie). Confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei participantului.

Da

8 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei
• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu formularul (F 3.4)

Da

9 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta
bunuri/servicii.

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie
prezentate următoarele documente:
 Licență de activitate – copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului.
Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului etc.

Da

10 Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificaţii sau
standarde relevante.

Certificat de conformitate sau declarație de
conformitate eliberat de un organizm de ceritificare
acreditat.

Da

11 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei
• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu formularul (F 3.5)
Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte
documente echivalente emise de autorităţi compentente
din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul
operatorului economic străin;
• Certificat cu privire la situația contribuabilului –
original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau
de organul competent în țara de reședință a
operatorului economic străin (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal sau al organului competent în țara de reședință a

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

operatorului economic străin).

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 Justitiei al Republicii Moldova
Adresa: mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82
Tel.: cristian.iustin@justice.gov.md022-20-14-28 ,  Fax: 022201428 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: IUSTIN CRISTIAN, Șef Serviciu Administrativ

Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: Ministerul Justitiei al Republicii Moldova
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601000118

461300000013101Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: 3359502

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 28.11.2016 10:00
mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

28.11.2016 10:00la:
mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție Bancară
în valoare de 2%

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: SERBENCO EDUARD


