
Invitație de participare în tender (Concurs repetat) 

 

Livrarea echipamentelor IT  

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova invită toți furnizorii 

calificați să prezinte ofertele pentru livrarea următoarelor bunuri: 

 

Lotul I: 

1) Notebook (cu docking station) – 6 bucăți; 

2) Monitor LED (cu suport) – 6 bucăți; 

3) All-in-one PC – 4 bucăți; 

4) Mouse – 21 bucăți; 

5) Imprimanta (monochrome laser) – 2 bucăți; 

6) Power-Saving Back UPS – 8 bucăți; 

7) Wireless access point – 6 bucăți; 

8) HDD USB flash drive – 4 bucăți; 

 

Lotul II: 

1) Tableta – 18 bucăți; 

2) Proiector Video – 2 bucăți; 

3) Ecran pentru proiector – 2 bucăți; 

4) DECT Phone – 5 bucăți; 

 

Lotul III: 

1) Imprimanta multifuncțională – 1 buc. 

 

 

1. Ofertantul poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi. Oferta prezentată trebuie 

să acopere toate articole aferente lotului respectiv. Fiecare articol va fi supus evaluării și 

contractul va fi atribuit pentru pentru lot cu cel mai mic preț, cu condiția corespunderii 

cerințelor tehnice a fiecărui articol din lot. Aceluiași ofertant poate fi atribuit contractul 

pentru unul sau mai multe loturi. Participantul trebuie să prezinte Oferta de Preţ în 

original, semnată și stampilată de ofertant, în forma propusă şi marcată „ORIGINAL” la 

fel şi o copie marcată „COPIE” care vor fi sigilate în plic şi expediate la următoarea 

adresă: 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii 

Moldova, 

Pentru: Serghei Merjan, Consultant în achiziții 

Proiectul Consolidarea Eficacității Rețelei de Asistență Socială 

str. V. Alecsandri nr. 1, etajul 5, of. 502, Chisinau, MD-2009, Moldova 

    

2. Ofertanții trebuie să demonstreze capacitatea financiară de a executa contractul,  să aibă 

experiența de cel puțin 3 ani în livrarea echipamentelor IT (pentru loturile I-III) și cel 

puțin un contract de livrare a soluțiilor complete de securitate informatică executat cu 

succes (pentru lotul IV). Oferta urmează a fi prezentată în limba Română şi însoţită de 

documentaţia tehnică adecvată, catalog(e) şi alte materiale și informaţii pertinente pentru 

fiecare articol din ofertă. Parametrii tehnici ai echipamentelor trebuie să fie descrise 

detaliat cu oferirea după caz referințelor la pagina web a producătorului. Termenul de 

livrare trebuie să fie specificat expres și nu va depăși 30 zile calendaristice de la data 

semnării contractului. 

 

Informații/documente suplimentare care urmează a fi prezentate împreună cu oferta: 



 Informații generale: copiile documentelor originale de constituire sau statut legal, locul 

de înregistrare, adresa juridică, certificatul de înregistrare, fondatori și altele; 

 Certificat de conformitate; 

 Scrisori de Confirmare de la alți beneficiari, ce confirmă că Ofertantul a implementat cu 

succes contractele anterioare; 

 Informații privind contractele executate în ultimii 3 ani. 

 Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat; 

 Informații privind centrele de deservire a tehnicii oferite; 

 Copia raportului financiar pentru anul 2015. 

 

3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 18 aprilie 2016, ora 9.00, ora locală. 

 

Detalii referitor la concurs, specificații tehnice pentru bunuri, modelul ofertei, precum și 

proiectul contractului se conțin în documentul de solicitare de oferte. 

 

Informații suplimentarea pot fi obținute la telefon: +37322269331 sau email: 

hssap@mmpsf.gov.md. 

 

Solicitări de clarificare pot fi depuse doar în scris pe email hssap@mmpsf.gov.md 

 

http://www.mmpsf.gov.md/sites/default/files/07042016.doc
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