INVITAŢIE LA CONCURS NR. 02-C/2019
privind achiziţionarea unui sistemul de alimentare neîntreruptă
cu energie electrică (UPS)
mun. Chișinău

12 august 2019

1. Denumirea autorității contractante: Î.S. „MOLDDATA”;
2. IDNO: 1003600124700;
3. Adresa: MD–2012, mun. Chișinău, str. Armenească 37/1;
4. Numărul de telefon/fax: 022-22-33-47, 068501199 ;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:office@molddata.md, molddata.md;
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: office@molddata.md, molddata.md;
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea și instalarea următorului bun:
Nr.
d/o

1.

Cod CPV

31422000-0

Denumirea bunului
solicitat
Sistem de alimentare
neîntreruptă
cu energie electrică
(UPS)

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificația tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

set

1

Conform Anexei nr.1

8. Criteriile privind eligibilitatea operatorilor economici și de selecție a acestora, nivelurile
minime ale cerințelor impuse:
a) Informații generale despre Participant – original – confirmat prin semnătura şi ştampila
participantului;
b) Oferta – original – semnată de administratorul companiei ofertante sau de o altă persoană
împuternicită legal în acest sens, cu anexarea în mod obligatoriu a împuternicirilor
conferite. Oferta va conține prețurile, indicate separat, cu TVA și fără TVA (conform
Anexei nr. 2);
c) Copia pașaportului și specificația tehnică a bunului de la producător;
d) Certificat de înregistrare a întreprinderii emis în conformitate cu prevederile legale–
copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului;
e) Certificat de atribuire a contului bancar – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului;
f) Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice – copie – confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului;
g) Licenţa de activitate – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului (dacă acest gen de activitate se licenţiază);
h) Certificat de atribuire a TVA – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului;
i) Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de
Inspectoratul Fiscal;
j) Copia autorizației de distribuitor oficial în Republica Moldova;
k) Copia autorizației service centrului pentru bunul ofertat, în Republica Moldova;

l) Copia autorizației de școlarizare a personalului (minim doi angajați din cadrul
companiei) pentru instalarea/punerea în funcțiune, deservire și reparație a
echipamentului ofertat;
m) Copia certificatului ISO9001 și ISO14001 al producătorului.
n) Cerințe suplimentare față de participant:
- Scrisori de recomandare – min. 3 scrisori de recomandare de la Beneficiari unde au fost
realizate proiecte similare în ultimii trei ani, cu indicarea persoanelor de contact;
- Prezentarea stocului de piese de rezervă necesare înlăturării deranjamentelor (cu
posibilitatea deplasării beneficiarului la depozitul furnizorului);
- Capacitatea de a asigura instruirea de către personalul calificat al ofertantului a minim
3 (trei) reprezentanți ai beneficiarului.
10. Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 20 august 2019 ora 12:00;
11. Modalitatea de prezentare a ofertelor: ofertele urmează a fi întocmite în limba română şi
prezentate în plic sigilat, la sediul Î.S. „MOLDDATA”, personal, prin curier sau poștă;
12. Data/ora și locul desfăşurării concursului: 20.08.2019 ora 12:00, sediul Î.S. „MOLDDATA”;
13. Criteriile de evaluare a ofertelor: corespunderea tuturor cerințelor înaintate în invitație și
Anexei nr. 1 și cel mai mic preț fără TVA, cu respectarea raportului calitate-preț;
14. Termenul şi condiţiile de livrare și instalare a bunului: 3-5 săptămâni de la data semnării
contractului, conform condiţiilor INCOTERMS 2013 DDP;
15. Valuta şi modul de achitare: prin transfer, în lei moldoveneşti, 100% în decurs de 10 zile după
instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de alimentarea neîntreruptă cu energie electrică
(UPS);
16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
Informațiile și cerințele față de calificarea participanților, bunurile solicitate și Oferta prezentată
sunt stabilite în anexele la prezenta invitație.

Anexa nr.1
Cerinţele faţă de sistemul de alimentare neîntreruptă cu energie electrică (UPS) – 1 set.
1. UPS-ul trebuie să corespundă următoarelor cerinţe OBLIGATORII:
 Principiul de funcționare on-line, dubla conversie VFI-SS-111 conform CEI EN 62040-3;
 Caracasa monolitică UPS cu baterii interne;
 Puterea nominală UPS nu mai puţin de 10 KVA/10KW cu posibilitatea Upgrade SW
gratuit a puterii pâna la 15 KVA/15KW sau 20 KVA/20KW.
 Tensiunea nominală la intrare 400V 3PH (380 - 415 V);
 Frecvenţa la intrare 40 – 70 Hz;
 Coeficientul de putere (P.F.) la intrare - 0.99;
 Variația tensiunii la intrare fară trecere pe baterii – min 173 V max. 498 V;
 Eficiența on-line : min. 96%.
 Eficiența Eco mode: min 99%
 Funcționarea în regim on-line dubla converise la sarcina 100% temperatura de pâna la + 40
grade Celsius;
 Funcționarea în regim on-line dubla converise cu scaderea puterii de iesire cu -20% la
temperatura de pina la + 50 grade Celsius;
 Capacitate de funcționare la suprasarcină: 105 % - 60 min, 125% - 5 min, 150% - 1 min;
>150% - 200 ms.
 Tensiunea nominală la ieşire 380 V 3PH +/-1% sau 220 V 1 PH. +/-1%;
 Timpul de funcţionare autonomă pe baterii la sarcina de 10 KW - min. 25 minute;
 Baterii etanse (fară întreținere), durata de viată a bateriilor 10 ani;
 Reglarea intelectuală a tensiunii de încărcăre a bateriilor, funcție de temperatura mediului;
 UPS dotat cu filtru de praf la aspirația aerului;
 UPS dotat cu întrerupătoare de protecție interne: intrarea principală, intrarea by-pass, by-pass
de întreținere; iesire sarcină;
 Posibilitatea interconectării UPS cu generatorul de rezervă;
 Funcționarea în regim Eco Mode (eficiență sporită)
 Gestionarea, diagnosticarea si monitorizarea UPS locală si de la distanță (RJ-45-Ethernet—
HTTP; Modbus TCP; BACnet IP; SNMPv1, v2c, v3; BACnet MSTP, Modbus RTU
YDN23);
 Sensori de monitorizare a temperaturii si umidității în cameră – 3 buc cu monitorizare de la
distanță;
 Dimensiuni 335*650*1300 mm.
2. Setul de livrare a UPS-lui trebuie să includă:
2.1. UPS în configurația conform cerințelor din p.1. – 1 set.
2.2. Materiale necesare pentru instalarea si punerea în funcțiune.
2.3. Servicii de instalare si punere în funcțiune.
2.4. Servicii de mentenanță (deservire tehnică) pentru perioada de 24 luni incluse in prețul ofertei.
2.5. Serviciu asigurare piese de rezervă în stoc, care vor permite înlăturarea oricărei defecțiuni în
perioada de garanție în decurs de 1 (una) oră de luni până vineri în intervalul orelor 08.00-18.00 și în
decurs de 3 (trei) ore de luni până vineri în intervalul orelor 18.00-.08.00, sâmbăta și duminica.
Servicii de suport la înlăturarea deranjamentelor în perioada de garanție (SLA) 24/24, timp de
remediere deranjament 8 ore.
3. Condiții comerciale
3.1. Termenul de livrare si punere în funcțiune –3-5 săptămâni de la data semnării contractului.
3.2. Termenul de garanție – min. 24 luni.
3.3. Condiții de achitare – 100% în decurs de 10 zile după instalarea și punerea în funcțiune a
sistemului de alimentare neîntreruptă cu energie electrică (UPS).

Anexa nr.2
MODEL – OFERTĂ
Denumirea agentului economic (IDNO):________________
Obiectul achiziției:_______________
Concurs prin cererea ofertelor de prețuri (numărul și data):___________________

Nr.
d/o

Denumirea bunului

Preț
unitate
Cantitatea
fără
TVA

Preț
unitate
cu
TVA

Suma Suma
fără
cu
TVA TVA

1
2
3
4
Semnat:_______________ Numele, prenumele:_____________________
În calitate de: ________________

Garanție

