TERMENUL DE REFERINȚĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTULUI IT ȘI SOFTWARE
Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” (RCTV Memoria) solicită Oferta financiară pentru
achiziționarea echipamentului IT și software conform Anexei 1 din acest document în cadrul proiectului
„Răspuns consolidat al echipelor multidisciplinare la violența în bază de gen în raioanele Cahul și Ungheni”,
parte a Proiectul “EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Delegația
Uniunii Europene în RM și implementat de UN Women Moldova, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Instrucțiuni pentru ofertanți
1. TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A DOSARULUI DE APLICARE
Termenul limită de prezentare a dosarelor este 25 iunie 2021 ora 19.00 (ora locală).Dosarele de
aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa: cu mențiunea
“OFERTĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTULUI IT: Ofertele primite după ora și data specificată vor fi
considerate întîrziate și vor fi luate în considerare la discreția RCTV Memoria.
2. ÎNTREBĂRI
Întrebările privind cerințele tehnice sau administrative ale acestui anunț pot fi expediate prin email
la adresa rctvmemoria99@gmail.com. Întrebările trebuie prezentate în formă scrisă; apelurile
telefonice nu vor fi acceptate.
3. SPECIFICAȚII.
Anexa 1 include specificațiile tehnice ale articolelor solicitate. Toate bunurile oferite în cadrul
acestui apel trebuie să fie noi și neutilizate.
4. OFERTA DE PREȚ.
 Oferta de preț ca răspuns la prezentul anunț trebuie să conțină o sumă fixă ((preț per
unitate cu TVA inclus și cu TVA 0) ce include costurile de livrare și alte costuri. Prețul
trebuie fixat în MDL și oferta trebuie să fie valabilă nu mai puțin de treizeci (30) de zile
calendaristice după termenul limită de prezentare a ofertei.
 Oferta de preț trebuie să includă și perioada de garanție pentru bunurile propuse (dar nu
mai puțin de 24 de luni).
 Oferta de preț trebuie să includă perioada estimativă de livrare (în zile calendaristice ) a
bunurilor (după recepționarea ofertelor).
5. CONDIȚIILE DE LIVRARE .
Locul livrării articolelor descrise în acest anunț este Chișinău, Moldova.
6. EVALUARERA OFERTELOR. OFERTELE VOR FI EVALUARE ÎN BAZA URMĂTOARELOR CRITERII:
 Oferta a fost completată în conformitate cu instrucțiunile din acest anunț și îndeplinește sau
depășește specificațiile tehnice minime necesare descrise în Anexa 1.
 Sunt solicitate cele mai bune oferte de preț. Evaluarea se va face în baza celui mai mic preț
acceptabil din punct de vedere tehnic.
 Se anticipează decizia finală va fi luată în baza ofertelor originale. Cu toate acestea, RCTV
Memoria își rezervă dreptul de a solicita clarificări de la oricare ofertant.
 Preferința va fi acordată ofertantului a cărui ofertă întrunește toate cerințele tehnice ale
prezentului anunț, RCTV Memoria poate selecta unul sau mai mulți furnizori dacă această
opțiune întrunește mai bine interesele sale.
Dosarul de aplicare trebuie să includă OBLIGATORIU:




Oferta oficială inclusiv specificațiile tehnice ale echipamentului oferit .
Copia certificatului oficial de înregistrare a companiei sau a licenței de desfășurare a afacerii.
Lista companiilor cu care a colaborat anterior compania.

ANEXA 1: LISTA ECHIPAMENTULUI IT SOLICITAT:
No.

Echipam Specificații tehnice
ent

Cantitat Preț per unitate, Preț per
ea
MDL (cu TVA unitate MDL
inclus)
(cu TVA 0)

LOT No. 1. Echipament IT
1.

Laptop

Intel Core i5 /CPU 2x Core, min. 3.2 GHz,
4Mb cache; 8Gb DDR4 RAM, 256GB M.2
PCIe NVMe SSD; Rezolutie: 1920x1080,
USB 3.0 min.1 CardReader; WiFi-AC/BT,
Webcam, 15.6 FHD.
2.
Tablete Diagonala min.10 / FHD, 2nd Gen, min. 8Core 2.2 Ghz, 4Gb, 64 Gb, 802, 11 ac
+Bluetooh, 4G LTE/GPS, micro SD Reader
up to 1 TB , Front Camera min.5MP; Rear
Camera min. 8 MP, (min. Android 10),
min. 5500 mAh, Home and Office preinstalled.
LOT No.2 Software
1. Microsoft Office (pachetul Basic) licență
2. Windows 10 Licență

1

13
unități

13
unități

3.

4.

5.

6.

13
unități
13
unități

LOT No.3 Accesorii pentru tablete
Carcasă pentru tablete Carcasa
latching
cu 13
diagonala min. 10 inch; cu unități
stand.

Preț total,
MDL

