
 

 

CAIET DE SARCINI  

pentru Cererea Ofertelor de Preţuri 

 Nr 14/01853 din “22” septembrie 2014 
 

 

 

1. Autoritatea contractantă: Centrul de Informații Juridice din subordinea Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova 

 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova  

 

3. Obiectul achiziţiei: 

4. Hardware pentru unitatea centrală, conform necesităţilor Centrul de Informații Juridice din 

subordinea Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

 

5. Cod CPV: 30211200-3 

 

6. Cerințele față de bunurile solicitate: 

 

Nr. 

LOT  

Denumirea bunurilor / 

serviciilor 
Cod CPV 

Caracteristicile tehnice / 

cerinţele 

Cantitat

ea / 

m.l./buc 

Altă 

informa

ţie 

1. HDD 30211200-3 

-HP: DG072A8B549(72GB) 

72Gb, 10k, SAS 

P/N:375696-002 

1 buc.  

2 HDD 30211200-3 

-IBM:0B23462(300GB) 

300Gb 15k rpm 4GB Fibre 

P/N:921004-0039 

4buc.  

   3. Bloc de alimentare a serverului 30211200-3 

Capacitatea 1000 W 

Model: DPS-800Gb A. 

P/N:379123-001 

1 buc.  

7. Informaţie financiară: 

 Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

 

8. Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor: Livrarea se va efectua în 

decurs de 14 zile din momentul înregistrării contractului. 

9. Modul de prezentare a ofertelor: 

 ofertele se prezintă în  limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;  

 preţul se indică în lei MD; 

 preţul  include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a 

contractului; 

 

10. Deschiderii  ofertelor va avea loc pe data de 22.09.14 orele 10:00;  

 

Oferta se prezintă pînă la data de 22.09.14 orele 10:00   pe adresa str. 31 August 1989 nr. 82, mun. 

Chişinău MD 2012, Ministerul Justiţiei,  et. 3, bir.308, tel/fax: 022-20-14-28. 

 

 

11. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare 

a ofertelor.  

12. Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei. 



 

13. Modul de întocmire a ofertelor: 

 fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului; 

 Ofertele se prezintă într-un exemplar, original, în plic sigilat.  

14. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ pe poziție şi corespunderea 

cerinţelor suplimentare. 

 

 

15. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii 

deciziei privind evaluarea ofertelor. 

 

16. Condiţiile de contractare: 

 contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 10 zile de la 

data determinării ofertei cîştigătoare; 

Achitarea bunurilor se efectuează în decurs de 14 zile din momentul prezentării facturii fiscale 

 

 

17. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: 

1. Date despre Participant – original – confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului 

potrivit modelului anexat. 

2. Oferta – original – potrivit modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 

Participantului. 

3. Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, 

confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului. 

4. Certificat de atribuire a contului bancar – copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului. 

5. Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie –confirmată prin 

semnătura şi ştampila Participantului. 

6. Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 

7. Lista fondatorilor operatorilor economici sau extrasul din Registrul de Stat– 

nume, prenume, cod personal – copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 

 

18. Relaţii de contact:  

str. 31 August 1989 nr. 82, mun. Chisinau MD 2012, Ministerul Justitiei,  

Alexandra Ababii, Sef Serviciul Administrativ, et. 3, bir.308, tel/fax: 022-20-14-28, 

alexandra.ababii@justice.gov.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexandra.ababii@justice.gov.md


 

 

 

Preşedintele grupului de lucru: 

                                           

  _______________  Sabina Cerbu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT 

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.  Nu se 

vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul 

acestuia.]             

 Data: ________________ 

Numărul licitaţiei: __________________     

A. Ofertanţi individuali 
1. Informaţii generale 

1.1. Numele juridic al ofertantului  

1.2. Adresa juridică a ofertantului în ţara înregistrării  

1.3. Statutul juridic al ofertantului  

 Proprietate  

 Formă de organizare juridică  

 Altele  

1.4. Anul înregistrării ofertantului  

1.5. Statutul de afaceri al ofertantului  

 Producător  

 Agent local/Distribuitor al producătorului străin  

 Intermediar  

 Companie de antrepozit  

 Altele  

1.6. Informaţia despre reprezentantul autorizat al 

ofertantului 

 

 Numele  

 Locul de muncă şi funcţia  

 Adresa  

 Telefon / Fax   

 E-mail  

1.7. Numărul de înregistrare pentru TVA  

1.8. Numărul de identitate al ofertantului pentru 

impozitul pe venit (pentru ofertanţii străini) 

 

 

 

 

 

 


