
Primăria comunei Sărata Veche,  solicită Oferta  financiară pentru achiziționarea 
echipamentului IT, rechizite de birou, mobilier conform Anexei 1 din acest document în 
cadrul  subproiectului ”Dăruim o rază de lumină împreună”, finanțat de AO ”Casmed”. 

Instrucțiuni pentru ofertanți 

1. Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare  

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 26 iulie 2021 ora 17.00 (ora 
locală).Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-
mail la adresa: primaria.sarataveche@gmail.com cu mențiunea “Ofertă pentru 
achiziționarea echipamentului IT, rechizite de birou, mobilier”.  Ofertele primite 
după ora și data specificată vor fi considerate întîrziate și vor fi luate în considerare la 
discreția Primăriei comunei Sărata Veche. 

1. Întrebări 

Întrebările privind cerințele tehnice sau administrative ale acestui anunț pot fi expediate 
prin email la adresa primaria.sarataveche@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) ce include costurile de livrare și alte costuri pentru fiecare lot în 

parte. 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. Ofertanții pot sa 

participle doar la un sigur lot.  

• Oferta de preț pentru lot trebuie să includă și perioada de garanție pentru bunurile 

propuse (dar nu mai puțin de 24 de luni pentru tehnica IT). 

• Oferta de preț pentru lot 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 s. Sărata Veche, r. Fălești, strada 
Libertății 1. 
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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, 

Primăria comunei Sărata Veche 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, Primăria comunei Sărata Veche poate selecta unul sau mai mulți 

furnizori dacă această opțiune întrunește mai bine interesele sale. 

Dosarul de aplicare trebuie să includă: 

Obligatoriu: 

1. Oferta oficială pentru lot (preț per unitate cu TVA inclus) inclusiv specificațiile 
tehnice ale echipamentului oferit . 

2. Copia certificatului oficial de înregistrare a companiei sau a licenței de 
desfășurare a afacerii. 

3. Lista companiilor cu care a colaborat anterior compania. 

Author: Galiț Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://memoria.md/files/publicatii/Termeni%20de%20referinta%20si%20Concursuri%20lansate/Termeni%20de%20Referinta%20Echipament%20IT%20si%20software+Anexa%201.pdf


ANEXA 1:  

 

Achiziție de echipament IT, rechizite de birou, mobilier 

 

Nr. Denumirea Paramentri tehnici Cantitatea 

 

 LOT1 Tehnica IT   

1 Leptop 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. Microsoft Office, Windows 10 

1 

2 Imprimantă HP LaserJet Pro M135w, WhiteConectivitateUSB, 

WiFiConsum (W)300 Tip displayLCD cu 2 linii (16 caractere pe 

linie) CuloareAlbDimensiune360 x 253 x 406 mm Alimentare 

hirtie150 coliCapacitate imprimarePana la 1.000 pagini in 

lunaCompatibilitateWindows, Mac OS, LinuxFormat hirtieA4 

Copiere multipla1 – 99 pagini Functii disponibileImprimare, 

Scanare, Copiere Tehnologie imprimareLaser Zoom25-400 

procenteCapacitate memorie128 MBMod tiparireAlb Negru Numar 

de cartuse1 Resurse cartusPina la 1000 pagini Rezolutie printare1200 

x 1200 dpi Timp mediu pregatire prima pagina18 sec Tip cartuseHP 

106A (W1106A) Viteza printare alb_negru20 ppm Rezolutie 

scanare600 x 600 dpi Tip scanner/TehnologieSenzor de imagine de 

contact CISFrecventa procesor (MHz)600 Garantie 24 luni 

1 

3 Tablă fliceart 
TABLA FLIPCHART  65X100CM (3 PICIOARE)  

1 

4 Reportofon Reportofon Digital Profesional 4GB | 850 ORE de inregistrare | 

Dictafon | Activare Vocala | MP3 Player Descriere: *  Reportofon 

Digital cu memorie interna de 4GB, cu funcții de MP3 Player si 
Dictafon. Suporta formate de muzică MP3, WMA, ASF, WAV. 
Perioadă lungă de înregistrare vocala pana la 850 ore 

1 

 Lot 2 rechizite de 

birou 

  

1 Hîrtie A4 Hîrtie imprimare Printer A4 80 g 500TOP 1 cut (5 

pachete) 

2 Fîrtie lipceart Bloc de hîrtie pentru flipchart  (20 foi) 2 blocuri 

3 Picsuri 
Memoris-Precious Pix albastru (tip Corvina) 
 

100 buc. 

4 Registre A4 Caiet А4 80 foi А4 80 л Caiet cu euro spirală Office 4 
 

5 buc. 

5 Mape Mapă cu 4 inele de stocare, plastic neted, lăţimea 35mm 5 buc 

6 Marchere Marcher p-u tabla alba 4 culori 2 seturi 

 LOT3 mobilier   

1 Masă pentru 
conferințe 

Masa modulara pentru sala de conferinta 

• Dimensiuni(Lxlxh): 3600х1200х750 mm.  

• Masa de oficiu  confectionata din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 

• Fatada mesei incleiata cu cant din ABS de 1 

mm  de culoare fag. 

• Piesele din interiorul mesei incleiate cu cant 

1    



din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 

• Masa modulara  compusa din 8 elemente 

detasabile: 4 mese dreptunghiulare si 4 

coltare semirotunde. 

• Piesele mesei  asamblate prin elemente de 

fixare speciale si sigure. 

• Masa  prevazuta cu garnituri din plastic 

rezistent. 

• Culore: fag, 

              

Masa asamblată 

 

2 Masă pentru birou Masa de oficiu confectionata din PAL melaminat cu 
grosimea de 18 mm 
Fatada mesei  incleiata cu cant din ABS de 1 mm  de 
culoare fag 
Piesele din interiorul mesei incleiată cu cant din ABS de 
0,5 mm  de culoare fag 
Masa de birou  prevazuta in partea stinga cu un dulap 
cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa, in 
partea dreapta cu un dulap cu 2 rafturi inchise si o nisa 
deschisa 
In partea mediana este montata o placa transversala 
pentru rigidizarea structurii 
Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare 
speciale si sigure 
 

Dimensiune (750x1500x600) 

Asamblată 

1     

2 Colțar extensibil 
captușeala piele 
ecologică maro 
inchis 

Coltar extensibil tapitat cu piele ecologica ignifugă. 

colțar cu șezut de 50 cm,  rezistent în baza cadrelor 

de lemn întărite cu colțare metalice interioare. 

Material de bază: PAL melaminat, piele ecologică. 

Nuanța (maro inchis) 

Dimensiuni(1440x2010x865) Ambalate 

2    

3  Set de Dulapuri • Dimensiuni(Lxlxh): 2400х400х2200 mm.  

• Setul de dulapuri confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 

• Fatada setului de dulapuri incleiata cu cant 

din ABS de 1 mm  de culoare fag. 

• Piesele din interiorul setului  incleiate cu cant 

din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 

• Peretele din spate al setului  confectionat din 

PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 

• Setul de dulapuri compus din 3 

compartimente. 

• Fiecare compartiment  prevazut cu 3 nise si 3 

rafturi inchise. 

• Setul de dulapuri dotat cu minere cromate. 

1 



• Toate dulapurile din set sunt fixate intre ele 

cu dibluri din lemn. 

• Piesele setului  asamblate prin elemente de 

fixare speciale si sigure. 

• Fiecare Dulap  dotat cu picioare din plastic 

reglabile. 

• Culori: fag, 

Asamblat 

4 Dulap • Dimensiuni(Lxlxh): 1400х520х1950 mm.  

• Dulap confectionat din PAL melaminat cu 

grosimea de 18 mm. 

• Fatada  dulapului incleiata cu cant din ABS de 

1 mm  de culoare fag. 

• Piesele din interiorul setului  incleiate cu cant 

din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 

• Peretele din spate al dulapului  confectionat 

din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 

• Dulap compus din 3 compartimente. 

• Un compartiment  prevazut cu  3 rafturi 

inchise și alt compartiment prevăzut cu un 
raft sus și o nișă cu bară pentru umerașe 
pentru haine  

• Dulapul dotat cu minere cromate. 

• Piesele dulapului  asamblate prin elemente 

de fixare speciale si sigure. 

•  Dulap  dotat cu picioare din plastic reglabile. 

• Culori: fag, 

Asamblat 

1 

5 Scaune birou Material cadru: metal cromat 

Material șezut/spătar: plastic 

Material tapițerie: stofă 

Dimensiuni: 

Adâncime șezut pe interior: 43 cm 

Înălțime până la șezut: 50 cm 

Înălțime spătar pe interior: 36 cm 

Greutate: 5 kg 

Sarcină maximală admisă: 120 kg 

Asamblat 

15    

 

 


