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privind achiziționarea Software INPHO Photogrammetry prin procedura cererii ofertelor de preț

1. Denumirea întreprinderii: Î.S. INGEOCAD
2. IDNO: 1002600031906
3. Adresa: Mun.Chișinău, str. S. Lazo 48
4. Numărul de telefon/fax: (022)881200; 881220
5. Pagina web oficială a întreprinderii: www.ingeocad.md
6. Adresa de e-mail de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 

info@ingeocad. md
7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: geodezie, geologie, cadastru, SIG, 

cartografie, fotogrammetrie.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să

participe la procedura de achiziție a următoarelor bunuri:
N 
r. 
cr 
t.

Denumirea 
bunurilor/ser 
viciilor/lucră 

rilor 
solicitate

Unitat 
ea de 
măsur 

ă

Cantit 
a tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință Valoarea 
estimată 

(MDL fără 
TVA)

1.

Software
INPHO 

Photogramm 
etry

buc 1

Module: OrthoMaster și OrthoVista.
Software profesional pentru orto-rectificare cu procesare 
automatizată a blocurilor aeriene, capabilități true-ortho 
inteligente și funcții integrate de interpolare DTM.
Reglarea și combinarea automată a orto-imaginilor din orice 
sursă cu origine și rezoluție diferite într-o singură 
ortofotomosaică, continuă sau tăiată, echilibrată pe culori, 
geometric perfectă.
Crearea imaginilor digitale aeriene sau satelitare cu asigurarea 
unei scări constante folosind orientarea și modele digitale de 
teren (DTM) ca date sursă.
Obținerea DTM direct din datele unui nor de puncte XYZ 
distribuit arbitrar și linii caracteristice.
Crearea într-un singur proces a loturilor de mii de ortoimagini 
rectificate, flux de lucru și procesare complet automată într-un 
singur pas, procesare multicore și multi-threading, îmbunătățire 
automată și adaptivă în funcție de textură, calitate geometrică și 
radiometrică superioare.
Tipuri de senzori acceptate: analogici și digitali, panchromatic 
sau multicanal, ADS pushbroom, satelitari.
Formatele suportate: : GeoTIFF, TiffWorld (tfw), ADS+tif/tfw, 
ERMapper ERS, ZEISS inp, Vision RPT, TIFF, JPG, BigTiff, 
JPEG2000, TIFFjpeg, EXIF, BIP, BIL, BSQ, 8/12/16 bit, DXF, 
SHP, BIL, BWNP, BXYZ, DTM, DXF, DXF TIN, FLT , GRD, 
LAS, SHP_TIN, TIFF 16, TIFF32, VRML, VRML_TIN, WNP, 
XYZ, SCOP DTM.
Conversie/Import/Export: Inpho, Z/I, DAT /EM, BAE SocetSet, 
DAT /EM Summit Evolution, Aviosoft Ori, ABC-PC, AP32, 
Phorex/Pex, PATB , Bluh, Bingo, Generic ASCII, Phorex/Pex, 
NED Float, TPIX.
Versiuni fără limite, Licență perpetuă, 
Mentenanță minimum 1 an.

400 OOOlei



9. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitați: 30 zile de la semnarea 
contractului de achiziții, mun. Chișinău, str. S. Lazo 48, et. 2 bir. 211.

10. Termenul de valabilitate a contractului: pîna la 28.02.2023
11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
12. determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile

minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:
Nr. 
crt.

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare 
a îndeplinirii 

criteriului/cerinței

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1. Informații generale despre ofertant Să conțină numele
conducătorului, date de contact, 
(telefon și e-mail) și rechizitele 
bancare - confirmată prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

2. Oferta Orginal, Confirmată prin
aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

3. Extrasul din Registru de Stat al 
persoanelor juridice

Copie, emis de Agenția Servicii 
Publice, confirmat prin aplicarea 
ștanpilei

Obligatoriu

4. Licența, Autorizația (după caz) Copia - confirmată prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

5 Declarația privind neîncadrarea în 
situațile prevăzute la art. 16 alin. Lit. a) 
din Legea 246/2017 cu privirea la 
întreprinderea de stat și întreprinderile 
municipale

Orginal, Confirmată prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

Notă: Criteriile de atribuire sunt:
prețul ce! mai scăzut în cazul corespunderii criteriilor de calitate.

13. Termenul-limită de depunere a ofertelor:
până la: ora 13:30

- pe: 07.12.2022
Ofertele întârziate vor fi respinse.

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: str. S. Lazo 48, 
et. 2 bir. 209.

15. Ofertele se depun personal secretarului grupului de lucru, prin poștă sau curier, până 
la data specificată în invitația de participare. Ofertele se prezintă în plic sigilat. Ofertele se 
înregistrează în Registrul de evidență a corespondenței de intrare a întreprinderii, indicîndu-se 
data și ora recepționării.

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
17. Locul deschiderii ofertelor str. S. Lazo 48, et. 2 bir. 205 (07.12.2022, ora 14:00)
18. Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
19. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.
20. In cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare www.ingeocad.md
21. Data publicării anunțului de intenție 28.11.2022

Conducătorul grupului de lucru: L.Ș.


