
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Pachete software şi sisteme informaticeObiectul achiziției:
48517000-5Cod 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.:  49  din  01.07.2016.
În scopul achiziţionării "Pachete software şi sisteme informatice"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
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 Licente Microsoft si Software Assurance în
baza Acordului de licențiere de tip Open
Value, sau echivalentul

5.00Bucată1.1 Microsoft Office Pro Plus, sau echivalentul48517000-5
5.00Bucată1.2 Microsoft Windows Ent, sau echivalentul48517000-5

160.00Bucată1.3 Microsoft CoreCAL user CAL, sau
echivalentul

48517000-5

2.00Bucată1.4 Microsoft Windows Server Datacenter, sau
echivalentul

48517000-5

1.00Bucată1.5 Microsoft Exchange Server Standard, sau
echivalentul

48517000-5

1.00Bucată1.6 Microsoft Visio Pro, sau echivalentul48517000-5
1.00Bucată1.7 Microsoft Visual Studio Pro, sau echivalentul48517000-5
1.00Bucată1.8 Microsoft Skype for Business Server, sau

echivalentul
48517000-5

1.00Bucată1.9 Microsoft System Center Standard, sau
echivalentul

48517000-5

155.00Bucată1.10 Microsoft Client Skype for Business, sau
echivalentul

48517000-5

2 VMware vSphere Essentials Plus Kit, sau
echivalentul

1.00Bucată2.1 VMware vSphere Essentials Plus Kit, sau
echivalentul

Un produs pentru virtualizarea și
consolidarea  serverelor și asigurării
continuității afacerilor utilizând o
infrastructură mică (3 servere,
fiecare a câte două procesoare
fizice), care oferă următoarele
caracteristici:

1. Eliminarea nefuncționării
aplicațiilor legate de mentenanța
planificată a nodurilor (servere
fizice) în legătură cu migrarea
mașinilor virtuale (VM) pe alte
noduri, fără întreruperea activității
acestora
2. Asigurarea disponibilității înalte
a VM prin repornirea lor pe alte
noduri din cluster - în cazul unei
defecțiuni hardware a serverului sau
blocării VM.
3. Disponibilitatea soluției pentru
backup și recuperarea VM  la nivel
de imagini fără utilizarea de agenți.
Disponibilitatea tehnologiilor de

48517000-5
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată2.1 VMware vSphere Essentials Plus Kit, sau
echivalentul

deduplicare de date și de protecție a
aplicațiilor critice Microsoft
(Exchange, SQL Server,
SharePoint) luând în considerație
specificul lor.
4. Posibilitatea replicării VM pe un
site la distantă.
5. Utilizarea tehnologiei eficiente
de deduplicare a memoriei, ceea ce
permite economisirea RAM atunci
când se utilizează același tip de
VM.
6. Suport de bază pentru 1 an.
7. Trebuie să fie compatibil cu
următorul echipament:
• HP Proliant DL 360 G6
• HP Proliant DL 360 G7
• HPE MSA 2040 SAN Storage
• QLogic ISP2532-based 8Gb Fibre
Channel (HP)

48517000-5

3 Implementarea produselor Microsoft
aferente acordului Open Value în cadrul SI
al AGEPI

1.00Bucată3.1 Implementarea produselor Microsoft aferente
acordului Open Value în cadrul SI al AGEPI

Serviciile de implementare vor
include:
I. Migrare Microsoft Active
Directory (AD) (versiunea actuală
MS Windows 2008 R2):
1. Analiza infrastructurii AD
curente si crearea copiilor de
backup
2. Transferul rolurilor Flexible
Single Master Operations (FSMO)
pe Domain Controller (DC)
secundar
3. Demolarea DC primar si
lichidarea informațiilor asociate din
AD
4. Instalare sistem de operare
Windows Server 2012 R2 si
promovare rol DC primar
5. Transferul rolurilor FSMO pe
DC primar
6. Testarea funcționarii corecte a
serviciilor si aplicațiilor integrate in
AD
7. Demolarea DC secundar si
lichidarea informațiilor asociate din
AD
8. Instalare sistem de operare
Windows Server 2012 R2 si
promovare rol DC secundar
9. Ridicarea nivelului funcțional al
pădurii AD si domenului până la
versiunea 2012 R2

II. Migrare Exchange Server
(versiunea actuală MS Exchange
2010 Standard)
1. Analiza infrastructurii curente si
crearea copiilor de backup
2. Prepararea schemei Active
Directory
3. Verificarea si upgrade Exchange
2010 existent până la Service Pack

72250000-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 Implementarea produselor Microsoft aferente
acordului Open Value în cadrul SI al AGEPI

3 cu Update Rollup 11
4. Instalare sistem de operare
Windows Server 2012 R2
5. Instalare Exchange 2016
Mailbox server
6. Instalare Office Online Server
7. Configurare Exchange 2016
URLs, interne si externe
8. Configurare certificate Exchange
2016 si acces securizat
9. Configurare Exchange 2016
Outlook Anywhere, DNS si SCP
(Autodiscover)
10. Migrare cutii poștale de pe
serverul Exchange 2010 pe serverul
Exchange 2016
11. Migrare directorii publice de pe
serverul Exchange 2010 pe serverul
Exchange 2016
12. Configurarea si securizarea
OWA
13. Eliminare Exchange 2010

III. Instalare Skype for Business
Server

72250000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului 2016
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 Documentul ce atestă relația ofertantului cu
producătorul

Copia acordului de parteneriat cu producatorul sau a
documentului care confirmă dreptul Ofertantului de
livrare autorizat de producătorul soft-ului.

Da

2 Certificate de calificare ale experților tehnici (cu
referire doar pentru lotul III)

Fiecare membru al echipei de proiect ofertată (experți
tehnici), trebuie să posede o experiență în domeniul ce
ține de responsabilitatea atribuită în cadrul proiectului,
de cel puțin 3 ani și o experiență în cadrul companiei
ofertante sau a grupului de companii din care acesta
face parte de cel puțin 12 luni; Pentru confirmarea
capacității executării calitative a contractului de
achiziție Ofertantul trebuie să prezinte CV-urile pentru
experții tehnici implicați în proiect (care sunt angajați
ai ofertantului sau a grupului de companii din care
acesta face parte) și copiile certificatelor de calificare
emise de companiile producătoare hard / soft:
•Microsoft® Certified Solutions Associate pentru
Windows Server 2012 și Windows Server 2008;
•Microsoft® Certified IT Professional for Enterprise
Messaging Administrator on Exchange 2010 sau
pentru o versiune mai nouă
•Enterprise Administrator on Windows Server 2008
sau pentru o versiune mai nouă
•Microsoft Exchange Server 2010, Configuration sau
pentru o versiune mai nouă
•Windows Server 2008 Active Directory,
Configuration sau pentru o versiune mai nouă

Da

3 Formularul ofertei F3.1 Original Da
4 Formularul informativ despre ofertant F3.3 Original Da
5 Declarația privind conduita etică și neimplicată în Original Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

practici frauduloase și de corupere F3.4
6 Declarație privind situația personal a operatorului

economic F3.5
Original Da

7 Lista serviciilor și graficul îndeplinirii F 4.1 si F4.2 Original Da
8 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de

BPN
Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

9 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

10 Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice, cu
indicarea listei fondatorilor operatorului economic

Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

11 Certificat de atribuire a contului bancar Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

12 Licenţa de activitate (după caz) Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

13 Ultimul raport financiar (situații financiare) cu
ștampila Biroului Național de Statistică

Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

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

Participantul trebuie să posede experiență specifică în
livrarea bunurilor similare de cel puțin 3 ani sau
contracte care au ca obiect implementarea de soluții
similare celor care fac obiectul prezentei achiziții, unde
a participat în calitate de: contractant unic sau
contractant conducător (lider de asociație); contractant
asociat; subcontractant (prezentarea copiilor
documentelor corespunzătoare: extrase din contracte,
referințe sau recomandări);

Da

15 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24/1
Tel.: dina.gasco@agepi.gov.md022400649 ,  Fax: 022440119 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: GAŞCO DINA, Sef Sectia economie,contabilitate si audit

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: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Denumirea Băncii: BC’MOBIASBANCA’S.A.
Codul fiscal: 1015601000112
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: 2224710SV92591497100

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: 22.07.2016 10:00
Str. Andrei Doga nr. 24/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile
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în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise

şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
22.07.2016 10:00la:
Str. Andrei Doga nr. 24/1pe adresa:

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

Garanție bancară
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: POPA ANDREI


