Colegiul de Ecologie solicită oferte comerciale pentru procurarea echipament
02 februarie 2021
Descriere generală: Colegiul de Ecologie în cooperare cu suportul Agenției de Cooperare
Internațională a Germaniei (GIZ) implementează proiectul Ecologizarea Învățământului Profesional
Tehnic pentru o Economie verde.
Scopul invitației de ofertă este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind procurarea
de echipament tehnic care va utilizat pentru dotarea laboratorului Ecologie și protecția mediului.
Criterii de selecție a companiei:
• Experienţa ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
• Condițiile și termenii garanției;
• Preţ competitiv;
Dosarul de aplicare va include:
• Oferta comercială va include prețul, caracteristicile tehnice ale echipamentului propus, termenul de
livrare, termenul de garanție;
• Prezentarea experienţei ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
• Oferta trebuie să includă preţul în valută națională, exclusiv TVA 0%, deoarece Colegiul de
Ecologie este instuție de stat și este inregistrată la Inspectoratul fiscal de stat ca platitor de TVA
0%.;
• Certificatul de înregistrare al companiei, codul fiscal;
• Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului;
Termeni:
Compania selectată va livra produsele, în totalitate conform comenzii Colegiului de Ecologie, în
termenul convenit în prealabil convenit cu compania câștigătoare.
Adresa poștală sau adresa de e-mail la care va fi depus dosarul:
Dosarul de aplicare semnat și ștampilat va fi expediat la următoarea adresă: Strada Burebista 70,
Chișinău 2032 Colegiul de Ecologie cu mențiunea ”Procurare echipament proiect”.
Atenție! Data limită de prezentare a ofertelor este – 16.02.2021, ora 16:00.
Persoana de contact: Angela Dimitriu 069132980
- Doar companiile selectate vor fi contactate.
- Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
Termenii de Referință
Echipamentul care urmează a fi procurat:
Echipament
Imprimantă

Descriere
Notă: Preferabil să ne trimiteți toate ofertele pe care le
aveți și să includă prețul, caracteristicile tehnice ale
echipamentului propus, termenul de livrare, termenul de
garanție.
Insă, suntem interesați de Compatibilitate: Windows, Mac
OS, Linux Capacitate imprimare: de la 80000 pagini in luna
Functii disponibile: Imprimare, Scanare, Copiere, Fax
Tehnologie imprimare: Laser

cantitate
2

Notebook

Format hirtie A4
SCANARE Tip scanner/Tehnologie
Mod tiparire: Alb- negru și Alb-negru și color
Notă: Preferabil să ne trimiteți toate ofertele pe care le
aveți și să includă prețul, caracteristicile tehnice,
termenul de livrare, termenul de garanție.
Suntem interesati de Ecran LED 15.6inch 1920 x 1080 pixeli
. Procesor AMD Ryzen 3 3200U, Nr.nuclee:2; Frec:2.63.5GHz; RAM:8GB DDR4; SSD:256GB M.2PCle; Placa
video : integrata AMD Radeon Vega 3. USB 2.0:2, USB
3.0:1, LAN Gigabit Ethernet:1, HDMI:1
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Calculator All
in one

Preferabil să ne trimiteți toate ofertele pe care le aveți și
să includă prețul, caracteristicile tehnice, termenul de
livrare, termenul de garanție.
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Oxigenometru

Oxigenometru portabil impermiabil OD, BOD

1

Agitator
magnetic
Aparat de
laborator
Aparat de
laborator
Materiale de
laborator

Agitator magnetic pt 1000ml, viteza 100 rpm

1

Stativ de laborator H630

4

Aparat KIPP

2

Spirtiere cu sticla, Cleste lemn, Mojar cu pistil portelan,
Hârtie indicator

10, 5, 1, 1

