
 

CERERE de OFERTĂ 
Procurare Echipament IT  

 
Data: 16 Iulie 2018 

 

Beneficiar:            Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie şi 

control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală şi de 

control al tuberculozei (CNC TB/SIDA) 

 

Sursa de finanțare:     Fondul Global pentru combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM), 

Grant Agreement MOL-CFUND-1606. 

 

Numărul de referință:  MDA_CCM/GD/01_2018 

 

Stimați Domni: 

1. Sunteți invitați să prezentați oferta(ele) dumneavoastră pentru furnizarea următoarelor 

echipamente IT: 

LOT Articol Cantitate 

I Laptop 1 

Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la 

Termenii și Condițiile de Livrare. 

 

2. Guvernul Republicii Moldova a primit granturi de la Fondul Global pentru combaterea SIDA, 

tuberculozei și malariei (GFATM), și intenționează să aplice sumele acestor subvenții pentru 

plăți eligibile conform contractului pentru care este emisă această invitație de ofertă. 

 

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate articole /întregul lot din cadrul 

prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate per lot și contractul va fi acordat companiei 

care oferă cel mai mic preț total evaluat.  

 

3. Oferta dumneavoastră, în formatul solicitat în Anexa 1 „Termenii și Condițiile de Livrare”, 

inclusiv documentele menționate în alin.4., vor fi  aduse direct sau transmise  prin poștă, E-

mail sau fax la adresa: 

Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a 

Proiectelor în Domeniul Sănătății” 

MD-2004, str. T.Ciorba, 18/A, of. 01, Chişinău, Moldova. 

Tel: +373 22 23 35 68; +373 22 23 33 84 

Fax: +373 22 23 38 87 

In atentia:  Angela Carp, Specialist în Procurări, Proiect HIV/SIDA  

E-mail: acarp@ucimp.md  si/sau ucimpacarp@gmail.com  

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi 

Monitorizare a Proiectelor in Domeniul Sănătăţii”  

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring 

Unit of the  Health  System  Projects” 

 

MD - 2004, Moldova, Chişinău, str. Toma Ciorba 18/A• tel.: (373-22) 233568, 233384;  fax: (373-22) 233887, • E-mail: vvolovei@ucimp.md 
B.C. «Eximbank-Gruppo Veneto Banca» S.A., fil. nr.17, Centru, Chişinău, c/d (MDL): 227100004, c/d (USD): 227150006 

mailto:acarp@ucimp.md
mailto:ucimpacarp@gmail.com
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4. Oferta trebuie sa fie însoțită de următoarele documente: 

4.1. Copia de pe “Certificat de Înregistrare” sau “Extras din Registrul de stat al persoanelor 

juridice”, inclusiv cu ultimele modificări; 

4.2. Documentația tehnică respectivă, cataloage și alte materiale ilustrative sau altă informație 

relevantă (în Română Engleză sau Rusă) pentru fiecare articol specificat, inclusiv numele și 

adresele firmelor care furnizează deservire tehnică în Republica Moldova. 

  

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 23 Iulie 2018, ora locala 11.00. Ofertele 

întârziate vor fi respinse. 

 

6. Oferta dumneavoastră va fi întocmita în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin 

completarea Termenilor și Condițiile de Livrare (Anexa 1) si a tabelei din Anexa A, care 

demonstrează corespunderea substanțială a bunurilor propuse la specificațiile tehnice 

solicitate, și va fi prezentata către IP UCIMP DS în format semnat și legalizat prin stampila. 

 

(i) PREŢUL:  Prețul va include transportarea, instalare, montare şi alte costuri locale 

necesare livrării mărfii la locul destinației: CIP Chișinău, str. Toma Ciorba, 18/A, of. 

01, Republic Moldova, pentru bunurile importate în Moldova, în conformitate cu 

termenii INCOTERMS 2000.  

Prețurile pot fi indicate în orice valută dar nu mai mult de trei valute diferite.  

(ii) Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 “Cu privire la aprobarea listei creditelor 

și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat 

din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de 

plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”(cu 

modificările si completările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 29.12.14, 

Monitorul Oficial nr. 400-403/1114 din 31.12.14). 

(iii) EVALUAREA  ŞI  ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind 

adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin 

compararea prețurilor specificate în ofertă, recalculate în EURO la cursul Băncii 

Naționale a Republicii Moldova (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb)  la 

data limită de prezentare a ofertelor. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai 

mic preț total evaluat. 

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile 

Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul 

împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii 

Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014)(“Shopping”). 

In evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va stabili pentru fiecare ofertă prețul evaluat prin 

ajustarea cotației de preț făcând orice corecție pentru orice erori aritmetice după cum urmează: 

(a) În cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și cuvinte, suma în cuvinte 

vor guverna; 

(b) În cazul în care este o discrepanță între rata unitară și totalul elementelor rând care 

rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, prețul unitar cotat va guverna; 

(c) În cazul în care un furnizor refuză să accepte corectarea, oferta acestuia va fi 

respinsă. 

(iv) VALABILITATEA  OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 

30 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 

de mai sus. 

https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb
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7. Informații suplimentare pot fi obținute conform datelor de contact si persoana menționate la 

alin. 3. 

 

Cu respect, 

__________________ 

Angela Carp 

Specialist Procurări, Proiect HIV 

Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul 

Sănătății” 

 

 

Anexa 1.”Termenii si Condițiile de Livrare”  
Formularul ”Termenii si Condițiile de Livrare” urmează a fi completat  de către ofertant, semnat , legalizat 

si prezentat/ transmis către IP UCIMP DS in conformitate cu prevederile alin.3 a Cererii de Ofertă. 

Anexa 2. Formularul standard al Contractului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Anexa 1.   

 

Termenii si Condițiile de Livrare 
 

Denumire Proiect:   Grant Agreement MOL-CFUND-1606 

 

 Cumpărător:    Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a 

Proiectelor în Domeniul Sănătății” 

Beneficiar: Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie şi 

control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală şi de control 

al tuberculozei (CNC TB/SIDA) 

 

Nr. de referință:       MDA_CCM/GD/01_2018 

 

1. Prețurile și programul livrărilor. 

Furnizorul recunoaște că va fi de asemenea responsabil pentru: 

a) Livrarea bunurilor la adresa Beneficiarului: Chișinău, str. Toma Ciorba, 18/A, of. 01, 

 

LOT Articol Cantitate Preț unitate 

TVA ”0” 

[Valuta] 

Preț Total 

TVA ”0” 

[Valuta] 

Termen de livrare 

 

 

I 
Laptop 1 

  In 15 zile calendaristice 

din data semnării 

contractului 

TOTAL:   

 

Notă: În cazul discrepantei între prețul unitar și totalul derivată din prețul unitar, corecția se va 

face în conformitate cu dispozițiile de la alin.7 (iii) din Invitația pentru Prezentarea Ofertei. 

2. Prețul fix: Prețurile indicate mai sus sunt ferme și fixe și nu sunt supuse nici unei ajustări în 

timpul derulării contractului. Confirmăm că prețurile nu includ TVA, Taxa Vamală și taxa 

pentru efectuarea procedurilor vamale în Republica Moldova. 

 

3. Țara de origine: Bunurile oferite trebuie să aibă originea în țările membre ale Băncii 

Mondiale, și se va cere să fie prezintat un certificat de origine pentru fiecare element. 

 

4. Program de livrare: Livrarea trebuie să fie completată conform condițiilor de livrare din 

Termenii și condițiile de livrare de la data semnării contractului.. 

 

5. Legea aplicabilă: Contractul se interpretează în conformitate cu legislația  țarii cumpărătorului 

(Republica Moldova). 

 

6. Soluționarea diferendelor: Cumpărătorul și Furnizorul va depune toate eforturile pentru a 

rezolva pe cale amiabilă, prin negociere directă informale orice dezacord sau dispută între ele 

în cadrul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între cumpărător și furnizor, 

diferendul va fi soluționat în conformitate cu prevederile legislației țării achizitorului. 
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7. Livrare și Documente: La livrare, Furnizorul va notifica Cumpărătorul prin cablu de fax, 

detaliile complete de expediere, inclusiv numărul de contract, descrierea mărfurilor, cantitatea 

etc. 

8. Plata pentru factura dvs. va fi de 100% împotriva livrării de mărfuri, prin transfer bancar în 

favoarea Băncii furnizorului, în termen de zece (10) zile de la primirea de bunuri și servicii 

conexe prevăzute de paragraful 1 al acestor Termeni și Condiții de Livrare (denumite în 

continuare "servicii conexe"), precum și un document final de acceptare pentru bunuri și 

servicii conexe emise de către Cumpărător și confirmate de Beneficiarul (denumit în 

continuare "documentul de acceptare finală"). 

 

9. Garanție: Bunurile oferite trebuie să fie acoperite de garanție (termenul de valabilitate) de 

producător, conform indicațiilor din Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare de la data 

documentului de acceptare finala. Vă rugăm să specificați perioada de garanție și termenii în 

detaliu în conformitate cu cerințele Anexei A. 

 

10. Autorizarea producătorului: Cumpărătorul poate solicita furnizorului, înainte de atribuirea 

contractului, de a prezenta Autorizarea Producătorului pentru marfa. 

 

11. Ambalarea și Instrucțiuni de marcare: Furnizorul va asigura ambalarea standard a mărfurilor, 

în mod necesar pentru a preveni deteriorarea la manipulării si în timpul tranzitului, 

transportării până la destinația finală, așa cum este indicat în Contract. 

 

12. Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără nici un cost către Cumpărător 

în termen de 30 zile de la data notificării de către Cumpărător. 

 

13. Force-Majeure: Furnizorul nu este supus penalități sau rezilierii în caz de neplată, dacă și în 

măsura în care întârzierea sa în performanță sau alte situații de neîndeplinire a obligațiilor sale 

contractuale este rezultatul unui eveniment de forță majoră. 

Pentru scopurile acestei clauze, "forță majoră" înseamnă un eveniment în afara controlului 

furnizorului și care nu implică vina sau neglijența furnizorului și nu previzibil. Astfel de 

evenimente pot include, dar fără a se limita la acestea, actul Cumpărătorului în capacitățile  

sale suverane, războaie sau revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și 

embargouri de transport de marfă. 

În cazul în care o situație de forță majoră apare, Furnizorul va notifica prompt cumpărătorul, 

în scris, o astfel de condiție și cauza acesteia. Cu excepția cazului dirijat altfel de către 

Cumpărător, în scris, Furnizorul va continua să își îndeplinească obligațiile asumate prin 

contract, în măsura în care este practic rezonabil, și caută toate mijloace alternative si căile 

rezonabile pentru performanță ne împiedicata de eveniment de forță majoră. 

 

14. Specificații tehnice necesare: 

(i) Descriere Generala 

a. Toate bunurile trebuie să fie noi, nefolosite, de cele mai recente și actuale 

modele, care încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și 

materiale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste specificații. 

 (ii) Detalii specifice și standarde tehnice - conform Anexei A la Termenii si Condiții de 

Livrare. 

Furnizor confirmă respectarea specificațiilor de mai sus (în cazul abaterilor, furnizorul 

va  lista toate aceste abateri)  

 



 6 

15. Neexecutarea: Cumpărătorul poate anula contractul dacă Furnizorul nu livrează bunurile 

și/sau servicii conexe, în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, în ciuda unui anunț 

de 10 zile dat de către Cumpărător, fără a suporta orice răspundere față Furnizor. 

 

16. Întârzieri: În cazul în care Furnizorul nu livrează oricare sau toate produsele către data livrării 

sau a efectua serviciile conexe în perioada specificată în Contract (astfel cum se prevede prin 

programul de livrare de mai sus), cumpărătorul poate, fără a aduce atingere tuturor celorlalte 

prevederi ale contractului, deduce din prețul contractului, în calitate de daune, o sumă 

echivalentă cu 0,1% din valoarea MĂRFII sau a serviciilor neonorate  pentru fiecare zi de 

întârziere până la livrarea/prestarea efectivă al acestora, nivelul maxim al deducerilor 

nedepășind  cumulativ 10% din suma totală a contractului. 

 

17. Frauda și corupția: Este politica Fondului Global de a solicita ca toți ofertanții, furnizorii și 

contractorii și agenții acestora (declarate sau nu), personal, subcontractori, sub-consultanți, 

furnizori de servicii si furnizori in cadrul contractelor Fondul Global finanțate, să respecte cel 

mai înalt standard de etică în timpul achiziției și executarea unor astfel de contracte. În aceste 

condiții, Fondul Global a elaborat un Cod de Conduită pentru Furnizori, care are ca scop să 

asigure că, Furnizorii și Reprezentanți acestora, vor participa la procesul de achiziții publice 

într-un mod transparent, corect, responsabil și onest, inclusiv prin respectarea tuturor legi 

aplicabile și reglementărilor privind concurența loială precum și standardelor recunoscute de 

bune practici de achiziții. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi 

găsite și trebuie citite pe pagina web:  http://www.theglobalfund.org/en/governance/  

 

18. În calitate de ofertant, prin prezenta confirmăm, că am citit Codul de Conduită pentru 

Furnizori după cum se menționează in alin. 17 de mai sus și prin semnătura noastră de mai jos 

ne asumăm responsabilitatea cu privire la acțiunile întreprinse de noi în cadrul acestei achiziții 

publice.   

 

                      

    Furnizor:                                            _________________________________ 

    Adresa  Furnizorului:                        _________________________________ 

    Semnătura autorizată:                       _________________________________ 

    Numele si funcția semnatarului:       _________________________________ 

 

  Data: ______________________                                L.Ş. 

  

 

 

 

 

http://www.theglobalfund.org/en/governance/


Anexa A 

la Termenii si Condițiile de Livrare 

Detalii specifice și standarde tehnice 

Lot I. Echipament IT: 

 
- Toate bunurile vor fi testate de către beneficiar.  

- Marfa va fi acceptată și actele de primire vor fi semnate in cazul rezultatelor pozitive a testării efectuate  de către beneficiar. 

 

Furnizor:                     _________________________________ 

Adresa  Furnizorului: _________________________________ 

         Tel: ________________ Fax: ___________________ 

E-mail: __________________________________ 

 

Semnătura autorizată:                       _________________________________ 

Numele si funcția semnatarului:       _________________________________ 

 

Data: ______________________                                L.Ş. 

Nr. Articol   Specificații tehnice (minime obligatorii) solicitate Cantit

ate 

Garanție Descrierea specificațiilor 

tehnice oferite 

 

 

 

1. 

 

Laptop  

__________

__________
(descriere/ 

denumire 

/model) 

CPU Motherboard with Intel CPU gen8. CPU 

Benchmark score at least 7600 according to 

CPU Benchmark Ratingm 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Cel puțin 24 luni 

 

Memory At least 8GB RAM DDR4  

Storage At least SSD 500 GB  

Video Integrated Graphics  

Display Min 14” IPS  

Resolution Min FHD  

Keyboard EN/RU  

Weight Max 1.7 kg  

Notebook bag yes  

Warranty At least 24 months  
Installed 
software 

Pre-installed licensed operating system 
(Romanian/English) Windows 10 and 
Microsoft Office 2016 

 


