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Imprimare • Rezoluţie: ≥ 600 x 600 dpi 

• Conectivitate: 10/100/1000Base-TX Ethernet 

• Funcții: Imprimare automată faţă-verso 

Hârtie • Alimentare hârtie: ≥ 1000 coli cu stand 

Memorie sistem ≥ 1GB 

Timpul de reacţionare 2 Ore 

Timpul de intervenție 4 Ore 

Timpul de rezolvare 8 Ore 

Timpul de înlocuire 24 Ore 

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 31.10.2014, ora 11.00. 

Data/ora desfăşurării concursului: 31.10.2014, ora 11.00. 

  

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

a) Oferta cea mai avantajoasă economic şi corespunderea cerinţelor suplimentare, 

conform următorului punctaj: 

 

№ Criteriu de evaluare Punctaj 

1. Costul ofertei 50 

2. Calitatea bunurilor/serviciilor  40 

3. Situaţia financiară a ofertantului 5 

4. Suport tehnic (termenul de intervenție, reacționare, depanare a 

echipamentului). 
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b) completarea ofertei în conformitate cu cerințele și caracteristicile tehnice; 

c) prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate; 

d) experienţă în domeniu de minim 3 ani; 

e) prezentarea cat mai amplă a informaţiei ce demonstrează profesionalismul, 

calificarea înaltă, calitatea serviciilor oferite (portofoliul companiilor contractate). 

 

Menţiuni privind costul (de indicat în ofertă): 

a) Preţul şi respectiv costul serviciilor va cuprinde toate cheltuielile, impozitele şi 

taxele, inclusiv, transportarea și instalarea în cadrul AGEPI. 

b) Valuta şi modul de achitare. 

c) Termenul de valabilitate a ofertelor. 

 

Menţiuni privind calitatea (de indicat în ofertă): 

a) Originea şi marca comercială a bunurilor livrate sau transmise în locațiune (top 

mondial).  

b) Certificat de conformitate pentru bunurile prezentate în ofertă (se va prezenta). 

c) Informația despre produsele/serviciile solicitate și/sau adresa paginii Web a 

companiei producătoare / furnizor. 

d) Informaţia ce demonstrează profesionalismul, calificarea înaltă, calitatea 

serviciilor oferite (portofoliul companiilor contractate). 

e) Experiența ofertantului în prestarea serviciilor. 
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Menţiuni privind situația financiară (documentele se vor prezenta obligatoriu): 

a) Ultimul Raport financiar anual (2013) cu anexele aferente nr. 1-4, autorizat de 

organele de statistică (copia). 

b) Certificatul de înregistrare ca plătitor de TVA (copia). 

c) Licenţa pentru activitatea în domeniul solicitat (copia), după caz. 

d) Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat valabil şi emis către 

autoritatea contractantă (original). 

 

Menţiuni privind suportul tehnic (de indicat în ofertă):  

a) Ofertantul va garanta corespunderea bunurilor/serviciilor livrate la toţi parametrii 

tehnici de calitate şi performanţă indicaţi în ofertă şi ulterior în contract. 

b) Termenul în care se va asigura restabilirea funcţionalităţii bunurilor. 

c) Termenul de reacție, intervenție și rezolvare în cazul prestării serviciilor. 

d) Termenul minim de locațiune a echipamentului. 

 

Termenul şi condiţiile de livrare a echipamentului sau prestarea serviciilor (de 

indicat în ofertă): în termen de 30 zile de la semnarea contractului  

 

Valuta: preţurile pentru bunurile și serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti (în 

cazul în care preţurile vor fi indicate în altă valută, preţul în lei pentru compararea 

ofertelor se va determina în baza cursului oficial al BNM valabil la data deschiderii 

ofertelor). 

Preţurile indicate de către ofertant vor fi fixe pe parcursul efectuării concursului și 

executării contractului. Oferta prezentată cu preţ nefixat se consideră nulă şi se respinge. 

Oferta care conţine mai multe variante se consideră ofertă cu preţ nefixat şi se respinge. 

Modul de achitare: achitarea se va efectua în lei moldovenești prin transfer bancar. 

 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

 

 

Documentele de calificare ale operatorilor economici: 

a) Oferta completată în limba de stat în conformitate cu cerinţele indicate mai sus, 

fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi 

ştampila operatorului economic (specificațiile tehnice pot fi prezentate în limba 

engleză). 

b) Certificatul de înregistrare a întreprinderii, emis de către Camera Înregistrării de 

Stat (copia). 

c) Ultimul Raport financiar anual (2013) cu anexele aferente nr. 1-4, autorizat de 

organele de statistică (copia). 

d) Certificatul de înregistrare ca plătitor de TVA (copia). 

e) Licenţa pentru activitatea în domeniul solicitat (copia), după caz. 

f) Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat valabil şi emis către 

autoritatea contractantă (original). 

g) Certificat de conformitate pentru bunurile prezentate în ofertă.  

 

 






