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Bunuri:  Echipament tehnic și accesorii 
Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova  
Tipul contractului: Vânzare-Cumpărare 
Durata contractului: martie 2022 – martie 2025 
Termenul limită de depunere a dosarelor: 23.02.2022 
 
Context: Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, 
gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui 
la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai 
multe aici.  

Descrierea achiziției: 

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru achiziționarea următoarelor tipuri de 
echipament tehnic și accesorii: 

 

Nr.   Bunuri Parametrii bunurilor  
  

Preț per unitate (MDL). 
Valoarea netă, fără TVA sau 
alte impozite  

1.   Monitor   29" LG "29WN600-W", White/Black (IPS 
2560x1080, FreeSync, 75Hz, 5ms, 250cd, 
HDR10, HDMI+DP, Speakers)  

  

2.   Tastatură Wireless Keyboard Logitech K270, 
Multimedia, Spill-resistant, Unifying 

receiver, 2xAA 

  

3.   Mouse Wireless Mouse Logitech B170 OEM, 
Optical, 3 buttons, Ambidextrous, 1xAA, 

Black 

  

4.  

  

Căști  Headset Logitech H111, Mic, 1 x mini-jack 
3.5mm 

  

3.   Plantronics BLACKWIRE C3220 USB-A, 
mini-jack (3,5mm), microfon 

  

5.   Husă pentru telefon Model telefon- iPhone SE 2020   

6.  Rucsac pentru laptop --  

7.  Imprimantă Funcții standarte: Cloud, Copy, Email, 
Scan, Print; Capacitatea de imprimare-

7000 pagini/lună 

 

Aplicanți eligibili:  
În cadrul concursului pot participa companii care comercializează echipament tehnic și dețin licență 

și/sau autorizație relevantă.  
Companiile vor furniza echipamentul menționat mai sus în dependență de necesitățile survenite pe 

parcursul perioadei de derulare a contractului.  
Vor fi acceptate ofertele financiare pentru toate tipurile de echipament menționat. Candidații pot 

depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile.  

Criteriile de evaluare a ofertelor:  

https://solidarityfund.md/
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 Prezentarea setului complet de acte solicitate; 
 Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus;  
 Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț.  

 Oferta trebuie să conțină următoarele date:   
1. datele de contact (companie, adresa sediului oficial, adresa de corespondență, adresa de e-

mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon); 
2. oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe);  
3. termeni și condițiile de plată.  

 La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 
1. Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Camera Înregistrării de Stat/Agenția Servicii 

Publice;  
2. Licență/Autorizație de activitate;  
3. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pe 
echipament tehnic”. 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul de 
achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți 
terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări privind datele 
Dvs. cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md.  
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