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Nr. A/___  - ______ „_____” ____________20__ 
La nr. ________ „_____” ____________20__ 

       _____________________________ 
                     
Stimate domnule director, Vă informăm că se organizează un concurs prin solicitarea ofertelor de preţuri 

privind IP camere audio- video exterior. 
 Luând în considerare experienţa şi competenţa Dvs. în domeniu, Vă invităm să participaţi la concurs, 
conform condiţiilor expuse mai jos: 

1. Denumirea beneficiarului de stat: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI; 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI; 
3. Obiectul achiziţiilor: IP camere audio- video exterior.. 

Denumirea Caracteristicile Cantitatea 
LOTUL I  

IP Camere audio- video exterior 30 
Matrice Senzor CMOS  1/2.5”  
Sensibilitate 0,02 lux  
Rezoluţie Full HD / HD / VGA, 25 fps  
Аудио -   da  
Compresie H.264  
Detector de mişcare da  
Temperatura de lucru -30°С pînă +40°С  
IR da  
IR distanţa 40-50 m  
Network Interface RJ- 45 10/100 Base -T  
Alimentare 220 V  
   
                                                     LOTUL II 
Cablu UTP Categoria 5/5 E  4*2*0,5 1500 m 
Cablu electric cu izolare dublă   ШВВП 2х0,75 mm 1000m 
   

 
4. Scopul achiziţiei: IP camere audio- video exterior. 

5. Informaţie financiară:  

• Sursa de finanţare: buget de stat, mijloace speciale. 

6. Termenul şi condiţiile prestării serviciilor: de la încheierea contractului. 

7. Modul de prezentare a ofertelor: 

• ofertele se prezintă în  limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;  

• preţul se indică în lei MD; 

• oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; 

• preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de 

achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în 

consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; 
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8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “14 ” decembrie a.2012, orele 10-00;  

9. Oferta se prezintă pînă la data de “14” decembrie a.2012, orele 930, pe adresa mun.Chişinău, str.G.Asachi 21, 

Academia „Ştefan cel Mare” a M.A.I. ; 

10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei; 

11. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.  

12. Modul de întocmire a ofertelor: 

• fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului; 

13. Oferta câştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ pe fiecare lot în parte şi 

corespunderea specificaţiilor caietului de sarcini. 

14. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 5 zile de la data aprobării rezultatelor 

evaluării de către investitor 

15. Condiţiile de contractare: 

• contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câştigător în termen de 1 zile de la data determinării 

ofertei câştigătoare; 

16. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: 

• Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini;  

• Date despre participant; 

• Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat; 

• Licenţa de activitate. 

17. Relaţii de contact: 022 73-38-81  

 

Rector (comandant)  

colonel de poliţie                                                                                                                        Simion Carp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Cornel Vrabie 

tel. 022 733881 
 


