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 ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

 

privind achiziționarea echipamentele de casă și de control pentru necesitățile ”SANFARM-

PRIM”S.A., inclusiv deservirea acestora în termenul de funcționare 

 

 

 

1. Denumirea autorității contractante: „SANFARM-PRIM”S.A. 

2. IDNO: 1002600039072 

3. Adresa: Grenoble, 149 A, mun. Chișinău, MD 2043, Republica Moldova. 

4. Numărul de telefon/fax: 0-22-72-72-88/0-22-72-72-14 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: jurist@sanfarmprim.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: jurist@sanfarmprim.md  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 

formă de achiziție comună): Societate pe acțiuni, agent economic privat 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care pot participa în vederea acoperirii 

necesităților pentru produsele/bunurile în cauză, să participe la procedura de achiziție privind 

livrarea bunurilor conform tabelului de mai jos: 
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Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti-

tatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 

1 

3
0
1
4
0
0
0
0
-2

 

Echipamentelor de casă și de control 

1.1 

Echipamentele de 

casă și de control 

(DATEX FP-700) 
buc 25 

Aparat de casă și control staționar, echipat cu baterie, se va regăsi, obligatoriu în Registrul unic al Echipamentelor de casă și 

control aprobat de Serviciul Fiscal de Stat și să fie compatibil și cu programul 1-C al „SANFARM-PRIM”S.A.. 

Să ofere conectivitate RS 232, USB și Ethernet cu sistemul MEV (Monitorizarea Electronică a Vânzărilor) compatibil și 

înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat. 

FP-700 are, de asemenea, un jurnal electronic integrat și GPRS pentru a se conecta la orice sistem de impozitare online. 

Mecanismul imprimantei: imprimare termică directă 

Viteza de imprimare: până la 200 mm pe secundă 

Lățimea hârtiei: 80 mm sau 58 mm (640 puncte) 

Rezoluție: 203X203 DPI (8 x 8 dpmm) 

Schrift: Font A (12 x 24 puncte), Font B (9 x 24 puncte),Font C (8 x 24 puncte) 

Grosimea hârtiei: 60-150 microni 

Diametrul benzii: 102 mm 

Fiabilitate: cap termic până la 150 km 

Cuțit până la 1 milion de circumcizii 

Încărcarea hârtiei: Încărcare ușoară a hârtiei 

Afișaj Operator: afișaj LCD grafic, 4 linii x 22 caractere (128x32) lumină spate LED 

Logo: 576 x 96 puncte 

Protocol: Protocol Datecs proprietar 

Indicație LED: fără hârtie, deschidere capac 

Tastatură și butoane: Buton Pornit/Oprit, derulare bandă, 4 taste funcționale 

Memorie fiscală: non-volatilă, poate suporta până la 2.900 de rapoarte zilnice 

Modalități de plată: numerar, cec, Card, Credit, TMH, TME (+programabil) 

Numerar dintr-o monedă alternativă 

Tipuri de coduri de bare: 1D, EAN 13, EAN 8, Code39, Code128, Inerleaved 2 of 5, Codabar 

Numărul maxim de vânzări într-o singură chitanță nu depășește 380 

Interfețe: 1 x port RS-232C pentru conectare la PC, 1 x RJ-11 pentru afișaj extern, 1 x RJ-11 pentru deschiderea sertarului de 

bani, 1 X LAN-100 Mbps (100BASE-TX), 1 x USB la COM prin USB tip B 

Bluetooth (opțional), GPRS (opțional) 

Sursa de alimentare: Tensiune de intrare: AC 180 / 240V~, 50Hz , 24V, 2.1 a 

Dimensiuni: (LxlxH) 150 x 185 x 130 mm 

Greutate: 1700-2 000 g 

Consumabile: caseta de primire SK-80T-45 80mm, 45 de metri sau SK-57T-60 57mm, 60 de metri 

Programe KKM pentru lucrul cu un computer: FTxtSell, FPrint 

IMPORTANT pentru operatorii economici participanți: aparatul de casă să fie compatibil și cu programul 1-C al „SANFARM-

PRIM”S.A.  

Garanție minim 12 luni. Imprimanta să se regăsească în mod Obligatoriu în registrul unic al ECC aprobat de SFS 

Va include și prețul pentru 25 registre de evidență tehnică, 25 registre de MCC, 25 sigilii Garanția set dispozitiv – minim 12 

luni. 
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Să asigure funcționalitate conform Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de 

control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” 

 

Capacitățile funcționale și de transmitere a documentelor emise/generate de MCC/IF (bon de casă 

emis la fiscalizare, bon de casă/document fiscal, bon de serviciu introducere/extragere de numerar, Raport de 

închidere zilnică (Raport Z), Raport de verificare (Raport X)) în SIA „MEV” imediat după formarea acestora;  (Ordin 

IFS nr. 632 din 18.12.2020) 

1.2 
Registru de evi- 

dență a serviciilor  
buc 25 Registru de evidență a serviciilor 

1.3 
Registru e casa și 

control  
buc 25 Registru de casa și control  

1.4 Sigiliu buc 25 Sigiliu 

1.5 

Servicii de 

deservire a 

aparatelor de casă 

și de control 

Pe 

perioad

a de 

exploat

are/ 

48  

Ofertantul să dispună de dreptul de a presta serviciile de deservire tehnică 

- MCC/IF se sigilează de furnizorul/centrul de asistență tehnică în conformitate cu schema de aplicare a sigiliilor de protecție 

care a fost prezentată la includerea acestui model de MCC/IF în Registrul unic, fiind însoțite de documentația tehnică, precum 

urmează: 

1) cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF; 

2) registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF (RAT MCC/IF) care conține și copia de pe schema 

de aplicare a sigiliilor de protecție care a fost prezentată la includerea acestui model de MCC/IF în Registrul unic (anexa nr. 3); 

3) instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare și întreținere a MCC/IF. 

Citirea datelor din memoria fiscală și SD cardul încorporat, cu imprimarea acestora pe suport de hârtie (banda de 

control/bonuri) sau pe un suport electronic, care apoi se păstrează la utilizatorul MCC/IF, și lipirea  raportului periodic scurt din 

memoria fiscală pe perioada de funcționare a memoriei fiscale în Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru 

MCC/IF. Ordin IFS nr.632/2020 (pct37). 
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: nu se 

aplică. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare și instalare: se va efectua, în termen de maxim 10 zile, din momentul 

semnării contractului . 

12. Termenul de valabilitate a contractului: Pentru achiziția, instalarea și înregistrarea aparatelor de 

casă și control  01.12. 2022/31.12.2022, iar pentru deservirea aparatelor de casă și control – pe pracursul 

termenului de exploatare.   

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 

eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:  

14.  

 

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 

negociate), după caz: nu este cazul. 

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-

cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică. 

Nr. 

d/o 

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 

1 
Formularul ofertei Original, confirmat prin aplicarea semnăturii 

olografe/electronice; 

Obligatoriu 

2 

Specificații de preț Original conform, confirmate prin aplicarea 

semnăturii olografe/ electronice.  

În cazul excluderii, necompletării sau 

completării defectuase a unei coloane oferta 

va fi respinsă. 

Obligatoriu 

3 

Specificații tehnice Original conform, confirmate prin aplicarea 

semnăturii olografe /electronice.  În cazul 

excluderii, necompletării sau completării 

defectuase a unei coloane oferta va fi 

respinsă. 

Obligatoriu 

4 

Certificat /decizie de înregistrare a 

întreprinderii, Extras din Registrul de 

Stat al Unităților de drept în care să 

fie indicat domeniul de activitate 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice;  

Obligatoriu 

5 

Statutul societății în care este  

prevăzut domeniul respectiv de 

activitate, dacă nu este indicat în  

Extrasul  din Registru 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice;  

Obligatoriu 

 

Licență de activitate în domeniul 

prestării serviciilor de deservire a 

aparatelor de casă și control (dacă 

legislația prevede exercitarea acestei 

activități pe bază de licență) 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice;  

Obligatoriu 

 
Certificat de atribuire a contului 

bancar 

Copie, emisă de Bancă confirmat  prin 

aplicarea semnăturii electronice; 

Obligatoriu 

 

Certificat ce atestă calificarea 

specialiștilor în domeniul serviciilor 

de deservire tehnică 

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice;  

Certificatele să fie valabile. 

Obligatoriu 
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17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Operatorul economic 

declarat câștigător va instala, testa echipamentele de casă și control  și le va pune în funcțiune propriu-zisă 

în luna decembrie, astfel ca începând cu data de 01.01.2022 să fie asigurat transferul de date automat la IFS 

conform Deciziei Comisiei Interdepartamentale pentru echipamente de casă și control nr.26/11/1-19/01 din 

10.06.2021 prin care a fost aprobat Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și 

de control și Sistemul Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” . 

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea 

cerințelor tehnice 

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 

ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1.  Corespunderea parametrilor tehnici  

2. Pachetul de documente complet  

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] 21.11.2022, ora 12.00. 

- pe: [data] conform Anunțului publicat pe saitul www.sanfarmprim.md 

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul adresei electronice 

jurist@sanfarm-prim.md sau pe suport de hârtie în plic sigilat prin Poșta Moldovei sau la sediul de pe 

adresa central str. Grenoble, 149 A, mun.  Chișinău, MD 2043. 

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: la sediul de pe adresa central str. Grenoble, 149 A, mun.  Chișinău, MD 

2043. Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor. 

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română 

26. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 

anunţ: 07.11.2022. 

27. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.11.2022. 

28. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se va utiliza/accepta 

sistemul de comenzi electronice Se va utiliza/accepta 

facturarea electronică Se va utiliza/accepta 

plățile electronice Se va utiliza/accepta 

 

 

Alte informații relevante: Încheierea contractului cu operatorul câștigător va avaea loc la data de 

25.11.2022. Plata pentru produsele achiziționate va fi efectuată în două rate: 50% în avans, după încheierea 

contractului, și 50%  în termen de 30 de zile de la finalizarea instalării bunurilor în baza actului de executare a 

lucrărilor de instalare semnat de ambele părți. 

Operatorul economic câștigător își asumă obligația atât de înstalare, testare cât și de înregistrare a aparatelor 

de casă la Inspectoratul Fiscal de Stat.  

 

mailto:jurist@sanfarm-prim.md

