
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
la procedura achiziţiilor publice de valoare mică 

 

privind procurarea unui echipament multimedia pentru procesul educațional 

școlar la distanță  

 
“06” mai 2021       mun. Chişinău 

 

Cod CPV: 32322000-6 (Echipament multimedia camere video de securitate) 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 

2. IDNO: 1006601003359 

3. Adresa: mun. Chișinău,  bd.  Ștefan cel Mare şi Sfânt 134 B, 

4. Numărul de telefon/fax: tel: 022 251 306, fax: 022 222 885 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: office@anrceti.md;  

                                                                                                 www.anrceti.md  

6. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: autoritate publică centrală de 

reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi poştale; autonomă faţă de Guvern şi la 

autogestiune 

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor servicii: 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

1 32322000-6 

Echipament multimedia de 

ultima generație pentru 

folosirea acestuia în procesul 

educațional școlar (inclusiv 

la distanță) 

set. 1 
Conform 

specificației anexate 

Valoare estimată 

(lei MD/ fără TVA) 
100 000,00 

8. Un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile 

9. Termenii şi condiţiile de livrare solicitate: conform condiţiilor contractuale 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit  

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2021 

12. Criteriile privind eligibilitatea şi de selecţie a operatorilor economici; nivelul minim 

(nivelurile minime) al (ale) cerinţelor impuse; informaţiile solicitate (documentaţie):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinţei: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Oferta 

Semnată şi ştampilat de către operatorul 

economic 

(se întocmeşte conform specificației 

tehnice)  

Obligatoriu 

2 Decizia de înregistrare a întreprinderii 

Copie, confirmată prin semnătura și 

ștampila participantului. Emisă de 

Agenţia Servicii Publice 

Obligatoriu 
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3 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca      Obligatoriu 

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţ cel mai scăzut 

14. Termenul limită de depunere a ofertelor: 

- până la: 12 mai 2021, ora 17.00  

 

 15. Adresa la care trebuie transmise ofertele:  

      prin serviciul poştal: mun. Chișinău,  bd.  Stefan Cel Mare şi Sfânt 134 B, 

sau 

      în format electronic, prin intermediul e-mail-ul ANRCETI: office@anrceti.md 
     (documentele urmează a fi scanate în format PDF sau semnate electronic)  

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

17. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română  

18. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor  se acceptă (office@anrceti.md) 

sistemul de comenzi electronice nu se acceptă 

facturarea electronică se acceptă 

plăţile electronice se acceptă 

19. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Dumitru RUSU, șef direcție   

    dumitru.rusu@anrceti.md   

      tel: (022) 251 306; (069) 555777 

 

 

Octavian RĂU                 

Director                                                                             L.Ș. 
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Anexă 

 

Specificații tehnice 

a echipamentului multimedia pentru procesul educațional școlar la distanță  
 

Nr. Denumirea Cerințe 

1. 

Screen 

 

- Size – minimum 65-inch 

- Screen type - E-LED 

- Resolution – minimum 4K 

- Precision - ±1mm 

- Touch screen 

2. 

Camera 

 

- Resolution - 1080p 

- AutoFrame Ultra-wide angle  

- Anti-fog, dust-proof, and anti-flicker  

- Zoom  

3. Speakers - Included; minimum 6 

4. 

Microphone 

 

- Quantity – minimum 12 

- Sound pickup distance – minimum 8 m 

- Sound pickup angle - included 

- Frequency domain - 20-20kHz 

- Noise suppression 

 

 

 

 
Dumitru RUSU   
Șef  DAMI         L.Ș. 

 


