
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/01866 05.07.2018din

Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Echipament de sonorizare a sălii de conferințe și servicii de instalare, setare.Obiectul achiziției:
32342410-9Cod 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.:  53  din  06.07.2018.
În scopul achiziţionării "Echipament de sonorizare a sălii de conferințe și servicii de instalare, setare."
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu

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 Sistem integrat de distribuție semnal audio
și video

1.00Bucată1.1 Videoproiector REZOLUTIE NATIVA 1080p
1920x1080
LUMINOZITATE Min. 5000 ANSI
Lumens
ANSI CONTRAST Min. 10.000:1
INTRARI 2 x HDMI in (v1.4a
3D)+MHL, DisplayPort, 2 x 15 Pin
D-sub (RGB/YPbPr), 1xS-Video, 3
x Audio In (RCA/3.5mm), Mic In
CONTROL RS232, RJ45, USB-A
Power (1.5A), 3D-Sync, USB
mouse/service, 12V trigger, 3D-
Sync, Full IR Remote and Wired
Remote
IESIRI 1x VGA; 1 x Audio Out
AUDIO Min. 2*10W
LENS SHIFT Vertical: +25
Horizontal: +/-10%
LAMPA  min. Up to 5000h- Eco /
3000h – Bright
CULORI EXPUSE 1073.4 Million
NIVEL DE ZGOMOT max.28dB
RAPORTUL DE PROIECTARE =
0.79:1
DIMENSIUNEA IMAGINII
PROIECTATE 28.59” ~ 303"
Diagonal 16:9
DISTANTA DE PROIECTIE max.
0,5m – 5,3m
CORECTIA TRAPEZOIDALA ±
30° Vertical, ± 30° Horizontal
CONSUM DE ENERGIE max –
425W Bright mode / 340W Eco
mode (< 0.5W Standby)
GREUTATE max.
6.2kgSECURITATE Kensington
Lock, Password Protection
ACCESORII INCLUSE AC power
cord, remote control, 2x AA
batteries
CULOAREA ALBA
GARANTIE Minim 36 luni la
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Videoproiector proiector, minim 12 luni pentru
lampa
INCLUSIV: Sistem de
automatizare fara fir (radio) a
sistemului de proiectie compus din
transmitator(pentru proiector),
receiver(pentru ecran de proiectie)
si telecomanda

32342410-9

1.00Bucată1.2 Kit de prindere a videoproiectorului Specificatii minime solicitate:
Compatibil cu videoproiectorul
inaltime ajustabila de la 57cm pana
la 82 cm, rezistent la proiectoare cu
masa de pana la 15 kg, posibilitate
de rotire la +/- 30° a
videoproiectorului, posibilitatea
inclinarii videoproiectorului cu
pana la 20°, posibilitatea instalarii
pe tavan arcuit, cu canal pentru
ascunderea cablului
CULOAREA ALBA
GARANTIE: minim 12 luni

32342410-9

1.00Bucată1.3 Ecran de proiecție electric Specificatii minime solicitate:
LATIMEA SUPRAFETEI DE
PROIECTIE:  400cm
INALTIMEA SUPRAFETEI DE
PROIECTIE:  300cm
TIPUL SUPRAFETEI DE
PROIECTIE:  White Ice, gain
min.1,2
TIPUL ECRANULUI:  electric
PENTRU PROIECTIE
FRONTALA
POSIBILITATE DE INSTALARE
PE TAVAN SAU PERETE
DIMENSIUNEA CARCASEI
max.4110*160*145mm
CULOAREA ALBA
GARANTIE: minim 24 luni,
GARANTIE pentru MOTOR
minim 60 luni.

32342410-9

1.00Bucată1.4 Sistem fără fir de transmitere a semnalului
video HDMI

Specificatii minime solicitate:
Compus din transmitator si receptor
2D Video Streaming 1080p24,
1080p50, 1080p60 1080i50,
1080i60 720p50, 720p60, 576p,
480p
3D Video Streaming Frame-pack:
1080p24, 720p50/60 Side-by-Side
(half):1080i50/60, 720p50/60 Over-
Under: 1080p24, 720p50/60
Audio Support up to 6 Mbps AC-3
and DTS
Transmission Range 20 meters “In
Room”
Intrari/Iesiri transmitator    2x
HDMI in (v1.4a 3D support) HDCP
1.2,  1 x HDMI out (v1.4a 3D
support) HDCP 1.2
Alimentare transmitator    5V
curent continuu
Dimensiuni maxime    182 x 92 x
31 mm
Intrari/Iesiri receptor    1 x HDMI
(v1.4a 3D support)
Alimentare receptor    5V curent

32342410-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.4 Sistem fără fir de transmitere a semnalului
video HDMI

continuu prin mini-USB
Dimensiuni maxime    95 x 95 x 34
mm
System Latency Mai putin de 1ms
Antenna Omni-directional High
Performance Internal Antennas
Accessories Mini-USB Power
Adaptor, DC Power Adapter, 2x
HDMI (1.5m) Cable. Fixing Kit,
Quick Start Guide, User manual, IR
repeater, Remote control
GARANTIE: minim 12 luni

32342410-9

1.00Bucată1.5 Amplificator cu mixer de semnal incorporat Specificatii minime solicitate:
Putere de iesire – min.240 W
Intrari: minim 4 x balanced combi
XLR (impedanța 10Ohm) cu
comutatoare pentru (Mic
(sensibilitate min.50dBu)/24V
phantom/Line (sensibilitate
min.8dBu)), 1 x AUX (stereo RCA
- sensibilitate min.4dBu)
Iesire: minim
4 x phoenix, 1 x stereo RCA
Frequency response – cel putin 80
Hz - 16 kHz
THD –cel mult 1% la 1kHz putere
S/N ratio minim.80 Db
posibilitate de instalat pe masa sau
in rack
pentru boxe de tip 4Ohm, 25V, 70V
si 100V
reglare putere sunet intrari si master
regulator putere Bass si Treble
greutate.min12kg, max.13kg
GARANTIE: minim 12 luni

32342410-9

8.00Bucată1.6 Incinte acustice Specificatii minime solicitate:
Tipul – incastrabile in tavan
Putere de iesire – min.35 W
(8Ohm)
Transformator 100V cu comutator
pentru: 25 W – 12,5 W – 6,25 W - 8
Ω
Sensibilitate: 90 dB (1 W/1 m)
Frequency response – cel putin 60
Hz - 20 kHz
Maximum SPL 105dB (Pmax/1m)
la 15,249 kHz
Dispersie conica la 1200
Dimensiuni  max. diametru extern
240 mm, adancimea 95 mm
Difuzoare incorporate de frecvente
joase de 8" (200 mm) si de
frecvente inalte de 0,5" (13 mm)
Greutate – minim 1.5kg, max.1.8kg
Capac pe baza de magnet care
acoperă toata suprafața incintei
acustice
Culoarea alba RAL9016 (conform
designului salii)

32342410-9

1.00Set1.7 Materiale și accesorii Cablu pentru conectarea incintelor
acustice la amplificator – 100m
Fir audio pentru transmiterea
semnalului audio de la proiector la
amplificator – 1 buc
Fir audio pentru transmiterea
semnalului audio de la computer la

32342410-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Set1.7 Materiale și accesorii amplificator – 1 buc
Cabluri pentru conectare
microfoane ale sistemului de
conferinta la unitatea de control
Cablu de conexiune a unitatii de
control in amplificator

32342410-9

1.00Bucată1.8 Sistem de microfon radio Specificatii minime solicitate:
Carrier frequency range – 630.4
MHz
Frequency response - 40 Hz - 18
kHz
THD 0,5%
S/N ratio 85 dB
Working distance 60 m (Note:
actual range depends on RF signal
absorption and interference)
Simple setup, LED backlight
display, RF and AF indicators,
volume control, dynamic cardioid
capsule
Power supply – 10-16DC, 400A
Outputs – Balanced XLR,
unbalanced 6,3mm TS Jack
Antenna connector – BNC
Suport cu adaptator pentru
masa/tribuna
Garantie Min. 12luni

32342410-9

1.00Bucată1.9 Unitate de control a sistemului de conferință Specificatii minime solicitate:
Posibilitate de a conecta pana la 50
de microfoane in serie
Current consumption  MAX
0.3A(240VAC)
DC supply to contribution units
±15V
Line, telephone coupler and
insertion in/outputs (unbalanced)
Input sensitivity  -14dBV/+11dBV
(nominal/maximum)
Input impedance  33KΩ
Output level  -14dBV/+11dBV
(nominal/maximum)
Output Impedance  500Ω
Recorder in/output (unbalanced)
Input sensitivity  -20dBV/+5dBV
(nominal/maximum)
Input impedance  47KΩ (for L & R
channel)
Adjustment  -
20dBV/+5dBV(nominal/maximum)
Output level  +0/-30dBV
Output Impedance  500Ω
External microphone input
(XLR(F) balanced)
Input sensitivity  -56dBV
Adjustment.  +6dBV/-
6dBV(nominal/maximum)
Phantom supply  12V+/-1V,
2*680Ω (±2%)
Garantie Min. 12 luni

32342410-9

1.00Bucată1.10 Microfon președinte Specificatii minime solicitate:
Microfon cu difuzor incorporat,
iesire pentru casti, buton de
pornire/oprire si buton de prioritate
Headphone output
Output level  -8dBV / +2 dBV
(nominal / maximum)

32342410-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.10 Microfon președinte Output Impedance  22Ω
Gooseneck Microphone
Type  Back Electret Condenser
Frequency Response  50 ~
18,000Hz
Polar Pattern  Cardioid
Max. SPL for 1% THD  125dB
Gooseneck Length  12” (305mm)
Dimensions (HxWxD) without mic
170*115*65 mm
Length of mic  400 mm
Garantie Min. 12luni

32342410-9

13.00Bucată1.11 Microfon delegat Specificatii minime solicitate:
Microfon cu difuzor incorporat,
iesire pentru casti  si buton de
pornire/oprire.
Headphone output
Output level  -8dBV / +2 dBV
(nominal / maximum)
Output Impedance  22Ω
Gooseneck Microphone
Type  Back Electret Condenser
Frequency Response  50 ~
18,000Hz
Polar Pattern  Cardioid
Max. SPL for 1% THD  125dB
Gooseneck Length  12” (305mm)
Dimensions (HxWxD) without mic
170*115*65 mm
Length of mic  400 mm
Garantie Min. 12luni

32342410-9

1.00Bucată1.12 Microfon fara fir tip lavaliera Specificatii minime solicitate:
Microfon fara fir, inclusiv
transmitator, receptor și cabluri,
compatibila pentru conectarea cu
camera video Sony Handy Cam
(Nex-VG 30E), existenta in dotare.
UHF Wireless System . Bodypack
transmitter, Clip-on microphone
(Cardioid electret). Pocket receiver.
Frequency Band UHF ;  Switchable
Freguencies; Polar Pattern
Cardioid; Treansmitter powerd
2xAA
42 MHz Bandwidth with 168/0
tunable UHF frequencies;   20
Frequency banks with 12 preset
frequencies each; Frequency
response: 25-18.000 Hz;    Wireless
synchronization of transmitters via
infrared interface,  Handheld
transmitter with charger contacts
for optional battery (NiMH);
Pilote tone; Automatic frequency
scan feature searches for available
frequencies;
Audio gain over 60 dB range
Battery indication in 4 steps shown
on transmitter and receiver display
HDX Compander.
Frequency range: B-Band   626-668
MHz
LCD display with VF level and
channel display ;             30 MW
Transmitter power.
Included: 1* 1/8”- Male Mini Jack

32342410-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.12 Microfon fara fir tip lavaliera to XLR- Male Connector cable, 1x
Mini -M ti mini M Connecting
cable, 1x Shoemount camera
adapter and 4x AA batteries .
Garantie: minim 24 luni.

32342410-9

1.00Bucată1.13 Splitter audio pentru conferinte de presa Specificatii minime solicitate: Tip -
profesional, portabil, posibil de
utilizat atat in incaperi, cit si afara.
Intrari:  1 Line in;
Iesiri: 1 Link out, 12 Mic out
(fiecare iesire reprezinta un
transformator independebt
echilibrat si izolat)
Input connectors ballanced, XLR
Max. input level Line: +24 dBu
Input Impedance 2,5 kOhm
Outputs 12 MIC level (-38 dBu) 1
inout link (Line level)
Output connector    ballanced,
XLR-M connector
Transfomer isolated outputs Yes
(each output)
Nominal Output level  -38 dBu (
0dBu in the input)
Maximum Output level -14 dBu (no
load) - 20 dBu (150 Ohm)
Output Impedance    150 Ohm
Frequency Response 10Hz to 30
kHz/ - 1 dB
Garantie minim 24 luni.

32342410-9

1.00Bucată1.14 Instalare și setare Transportarea, intalarea, setarea și
punerea în funcțiune a intregului
sistem de distribuție semnal audio
și video se va efectua de operatorul
economic.

32342410-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F3.4) Original confirmat prin semnatura
si stampila participantului.

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu
indicarea listei fondatorilor - copie, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

Nu se cere Nu

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

 Declarație privind lista principalelor lucrări executate
în ultimul an de activitate.

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,

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

instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.5)

Da

9 Oferta  Formularul  (F3.1), original autentificat prin
semnatura si stampila participantului

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (3.3),  completat fără modificări în text.
Original confirmat prin ștampila ți semnătura
participantului.

Da

11 Raportul financiar Ultimul raport financiar  cu ștampila Biroului Național
de Statistică.  Copie – confirmată prin semnătura şi
ştampila candidatului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului.

Da

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Oferta tehnică  completată conform Formularului 4.1  Original Da
16 Oferta financiară Completată conform Formularului 4.2 Original Da
17 Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fara

TVA
completata conform Formularului 3.2 pe blancheta
bancii original, sau ordin de plata pentru transfer la
contul autoritatii contractante - copie confirmata prin
stampila si semnatura participantului.

Da

18  Certificat de atriibuire a contului bancar Copie confirmată prin ștampila și semnatura
participantului.

Da

19 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
BPN

Copie comfirmată prin semnatura și ștampila
participantului

Da

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: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
Tel.: info@ansa.gov.md     022-29-47-26 ,  Fax: 022 29 47 30 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBOTARI OLGA, Direcția patrimoniu și management intern

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: 16.07.2018 10:00
mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

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

16.07.2018 10:00la:
mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
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în valoare de 1%

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: GABERI GHEORGHE


