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Caiet de sarcini 
privind achiziționarea de echipament IT  

 
1. Informație generală 

Denumirea organizației: Keystone Human Services International Moldova (Keystone 
Moldova) 
Adresa: Str. Sf. Gheorghe, 20, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
Numărul de telefon: 022 929198; 069778866 
Adresa de e-mail a organizației: khsima@keystonehumanservices.org 
Pagina web a organizației: www.keystonemoldova.md 
Informație despre achiziția echipamentului IT: Achiziția este efectuată în cadrul Proiectului 
„Digitalizarea serviciilor pentru persoane cu dizabilități pentru a asigura accesul la sănătate și 
servicii sociale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în perioada 
pandemică” // Programul „Parteneriatul estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19”, 
finanțat de Uniunea Europeană, implementat de People in Need Moldova. Echipamentul IT 
achiziționat va fi distribuit în 19 servicii sociale specializate pentru persoanele cu dizabilități și 
va asigura îmbunătățirea comunicării și managementului serviciilor socialele la distanță, 
precum și va asigura gestionarea crizelor în situația de pandemie COVID-19.  
 

2. Dosarul de aplicare va conține : 

 oferta financiară care va include descrierea bunului propus și caracteristicile tehnice 
(poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), prețul unitar în MDL 
cu toate taxele incluse, termenul de livrare și termenul de garanție.  

 oferta va fi semnată și ștampilată de către persoana autorizată; 

 certificatul de înregistrare al Companiei/ Licență (copie); 

 datele de contact (numele, prenumele conducătorului, adresa, telefon de contact, e-mail) 
și datele bancare ale companiei/ofertantului; 

 prețul va fi indicat cu TVA COTA ZERO (TVA 0%).  
 

3. Criteriile de selectare a ofertantului: 

 dosar complet ce corespunde solicitării ; 

 termenul de garanție a bunului; 

 corespunderea bunului propus parametrilor tehnici indicați în caietul de sarcini; 

 raport preț/calitate; 

 termeni restrânși de livrare;  

 livrare gratuită în or. Chișinău. 
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4. Caracteristicile tehnice și funcționale minime: 

Nr.r. 
Denumirea 
bunurilor/serviciilor/l
ucrărilor solicitate 

Unitate de 
măsură 

Cantitate 
Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referință 

1. Notebook bucată 18 

Diagonala: 15,6 "  
Rezoluție: 1920x1080 Full HD  
Procesor: Intel i3 sau AMD Ryzen 3 
RAM: 8 GB  
SSD: 256 GB 
WiFi, LAN, Bluetooth, HDMI  
Sistem de operare: Windows 10 

2. Notebook Consultant bucată 1 

Diagonala: 15,6 "  
Rezoluție: 1920x1080 Full HD  
Procesor: Intel i3 sau Intel i5 
RAM: 8 GB  
SSD 256 GB  + HDD 500 GB 
WiFI, LAN, Bluetooth, HDMI  
Sistem de operare: Windows 10 

3. Mouse bucată 19 Mouse for notebook, USB 

4. 
Headset with 
microphone 

bucată 19 
Compatibil cu Notebook  
jack 3,5 mm 

5. 
Router Client with IP 
Sec VPN 

bucată 1 

Router Mikrotik with IPsec 
encryption accelerator chip 
5x Gigabit Ethernet, Dual-
Concurrent 2.4/5GHz AP, 
802.11a/b/g/n/ac, 1x USB 

Prețul ofertei va fi cu  TVA la cota 0% 
Costul livrării va fi inclus în prețul total. 

 
5. Termenul limită de depunere a ofertelor:  
Dosarele de aplicare vor fi depuse până la data de 27 octombrie, ora 18:00 la adresa de e-
mail khsima@keystonehumanservices.org, cu mențiunea „Echipament IT servicii sociale”.  
Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.  
 
6. Achitarea  
Achitarea se va efectua în MDL prin transfer în contul bancar indicat de ofertant în factura de plată. 
Suma va fi achitată integral în maxim 5 zile după livrarea bunului.   
 
7. Condiții de livrare   
Ofertantul câștigător va asigura transportul echipamentelor la adresa Str. Sf. Gheorghe, 20, MD-
2001, Chișinău, Republica Moldova.  
Termen de livrare: maxim 10 de zile calendaristice de la momentul semnării contractului.  
Livrarea trebuie să fie însoțită obligatoriu de următoarele documente, după caz: 

a) factură fiscală; 
b) CD/DVD-urile suport și SN licențelor;  
c) certificate de garanție.  
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