
 
 

CERERE DE OFERTE PENTRU PROCURAREA  
ECHIPAMENTULUI TEHNIC 

 
29 iunie 2015 
 
1. Asociaţia Obştească “Centrul de Resurse Juridice” anunță licitaţie pentru companiile specializate în 
vederea procurării echipamentului de mai jos sau analog, cu următoarele caracteristici minime: 

Bunuri pentru achiziţie Preţ orientativ 

I. Notebook (ultrabook) – 2 unități 

a. Model HP, DELL, SONY, Toshiba, Lenovo 
(este preferabil de a propune calculatoare de acelaşi model) 
 

Cel mult USD 3500 
pentru 2 seturi  

b. Procesor Minim Intel Core i3  

c. Dimensiune 
ecran  

13.1" / 13.3" 

d. Memorie 
Operativă 

Minim 4096 MB 

e. Masa  Cel mult 1,6 kg 

f.  Culoare Argintiu sau Negru 

g. Quiet Keyboard & Mouse, Geantă pentru notebook 13.3"  -14"  

h. Windows 7 sau 8 
i.  Office Home and Bus (eng), dacă nu este instalat pe calculatoarele propuse 
 
II. Monitor – 1 unitate  
a.  Model Dell 23” Cel mult USD 250 
b.  Specificații IPS LED Ultrasharp black 
 
III. Router – 1 unitate 
a. Model Cisco ori Mikrotik   Cel mult USD 500 
b. Specificații Wireless, Dual band, Rutare dinamica, Hotspot, Firewall, 

MPLS, VPN, Load balancing, Configurare în timp real și 
monitorizare. Minim trei porturi Gigabit LAN, trei Fast 
Ethernet LAN și porturi SFP cage. USB port. 

c. Memorie 
Operativă 

Minim 128 MB 

 
IV. Proiector mobil – 1 unitate 
a. Model Benq,  Epson, Nec, Asus, Canon, Sony Cel mult USD 700 
b. Specificații LED Projector, DLP, WVGA 

Greutatea pina la 1.3 kg. 
c.  Geantă Pentru modelul propus 
 
V. Computer (desktop orizontal compact, înălțime max 13 cm, fără monitor) – 1 unitate 
a. Model Dell, HP, ASUS, ACER, Lenovo Cel mult USD 500 
b. Specificații Intel Core i3, 4Gb DDR3 RAM, 320 Gb HDD 
 



 
2. Ofertele comerciale urmează să fie prezentate prin e-mail sau în plic sigilat. Ofertele urmează să fie 
întocmite prin completarea documentului Excel anexat și să conțină următoarele informaţii:  
• Denumirea, adresa poştală şi e-mail, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului și a persoanei de 

contact. 
• Semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei. 
• Descrierea bunurilor propus (inclusiv analog), luând în considerație parametrii solicitați. 
• Prețul de livrare, cu aplicarea TVA la cota zero, pentru notebook-uri, softuri și monitor (de la punctele I 

și II).  
• Preţul de livrare, inclusiv TVA la cota standard, pentru celelalte bunuri incluse în ofertă (de la punctele 

III - VI). 
• Termenii de garanţie şi de livrare. 
• Data ofertei. 

 
3. Oferta trebuie să conțină prețul pentru fiecare bun propus. Prețul indicat în ofertă nu poate fi ajustat după 
termenul limită pentru prezentarea ofertelor.  
 
4. Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte. 
 
5. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești. Ofertele prezentate în altă valută vor fi 
calculate la cursul oficial al BNM din ziua deschiderii plicurilor, care va avea loc la data şi ora indicate mai 
jos. 
 
Ofertele vor fi evaluate în principal în baza parametrilor bunurilor propuse, a calităţii acestora şi a termenului 
de garanţie oferit. 
 
6. A.O. „Centul de Resurse Juridice” își asumă dreptul de a selecta lotul integral sau pe părți de la diferiţi 
ofertanţi.  
 
7. Termenul de livrare al bunurilor va fi convenit cu ofertantul care va fi selectat. 
 
8. Plata va fi efectuată în timp de maxim 5 zile bancare de la livrarea produsului şi a semnării actului de 
predare-primire. În caz de necesitate, A.O. „Centul de Resurse Juridice” va transmite o scrisoare de garanţie. 
 
9. Ofertele urmează a fi prezentate până la data de 8 iulie 2015, ora 12.00 la adresa str. Șciusev, 33, 
Chișinău sau transmise prin e-mail cristina.turcu@crjm.org. 
 
10. Deschiderea plicurilor şi examinarea ofertelor va avea loc la data de 8 iulie 2015, ora 15.00.  
 
11. Companiile participante vor fi anunţate despre decizie cu privire la achiziție după finisarea procesului de 
selectare a ofertelor.   
 
12. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 022 843 601, mob: 
069369093 sau la adresa de E-mail cristina.turcu@crjm.org. 

VI. Camera video – 1 unitate 
a. Model Sony, Panasonic ori Samsung Cel mult USD 1300 
b. Specificații Full HD, HDD min 64 GB și/sau Memory card, 

sensibilitate la lumină scăzută şi defocalizarea fundalului 
c. 1 tripod pentru modelul propus 
d. Geanta pentru modelul propus 
 


