
ANUNȚ  

SOLICITARE DE OFERTE 

PENTRU ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTE TV 

 
Data: 16  Septembrie 2020 

Keystone Moldova organizație nonguvernamentală, apolitică şi necomercială cu sediul în municipiul 
Chișinău, str. Sfântul Gheorghe 20, implementează proiectul „Siguranța și drepturile persoanelor cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu COVID-19”, Contract de 
Grant nr. ENI/2020/417-847, din resursele financiare acordate de Uniunea Europeană. 
În cadrul acestui proiect, Keystone Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziționarea a 6 seturi 

de echipament conform specificațiilor. 

1. SPECIFICAȚIILE TEHNICE PENTRU FIECARE ARTICOL  

 Denumirea articol din echipamentul individual de protecție  Numărul 
unități 

1 Articol 1 Specificații tehnice  
6  55" Smart TV cu Android 9, LAN, HDMI, USB  

Programarea următoarelor funcționalități:  
1. asigurarea funcționalității în regim Kiosk Mode (deconectarea regimului 
TV și Games)  
2. rularea automată de pe USB Flash stick a media contentului (fișiere 
video)  
3. programarea orelor de pornire și deconectare Schedule  
4. monitorizarea de la distanță  
Transferul invers din Kiosk Mode în Normal Mode după 7 Luni de utilizare cu 
păstrarea garanției integrale a dispozitivului 

2  Articol 2 Specificații tehnice  6 

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

 

 

2. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU COMPANII:  

La concurs pot participa companiile care sunt înregistrate și activează pe teritoriul Republicii Moldova. 
 

3. PARTICIPARE LA CONCURS: 
 

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații semnate de persoana 
autorizată a ofertantului: 

 Datele de contact ale ofertantului; 
 Numele persoanei de contact; 
 Date bancare; 
 Oferta comercială; 

În cazul lipsei documentelor solicitate, oferta va fi descalificată. 

Cerințe referitor la Oferta comercială:  

 Va include prețurile pentru bunurile solicitate mai sus, în MDL pentru fiecare articol. 



 Va indica prețurile atât cu TVA, cât și la cota TVA 0% (condiție obligatorie). AO Keystone  
Moldova va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA 0%, iar Vânzătorul nu 
va pretinde compensații suplimentare. 

 Va indica țara de origine a bunurilor. 

 Preturile indicate în ofertă sunt fixe şi nu pot fi modificate pe durata executării 
contractului.  

 Oferta va fi semnată de persoana autorizată și aplicată ștampila; 

 Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 30 zile calendaristice de la termenul limita 
de depunere a ofertelor. 

Keystone Moldova își rezervă dreptul de a respinge toate ofertele comerciale și de a renunța la 
achiziționarea de bunuri și servicii pentru a da prioritate interesului major al organizației. 

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la următoarea 
adresă: khsima@keystonehumanservices.org cu mențiunea „Monitoare”. 

4. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR:  
Termenul limită de depunere al ofertelor este:  25 Septembrie 2020, ora: 18:00 
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de Keystone Moldova până la 
data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate 
până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (dosarele) care vor fi înregistrate după data 
şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie.  
 

5. EVALUAREA OFERTELOR:  
Vor fi evaluate ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor 
tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată. 
Keystone Moldova va atribui contractul ofertantului, a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă 
în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cel mai mic preţ evaluat. 
 

6. LIVRAREA:   
Produsele vor fi disponibile pentru livrare conform contractului de la data anunțării rezultatului 
concursului. Livrarea se va face de către Furnizor la adresa indicată de Keystone Moldova, fără a fi 
percepute costuri suplimentare de transport şi manevrare.  

 

7. PLATA:  
Plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldovenești pe contul bancar al Furnizorului în baza 
Facturii fiscale emise de către Furnizor. 
 

Telefon de contact: 069996451; persoana de contact: Oksana Costandaki 

 

 

 


