
Colegiul de Ecologie solicită oferte comerciale pentru procurarea 

echipamentului didactic 

04 ianuarie 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 

echipamentului didactic pentru dotarea laboratorului ”Ecologie si protecția mediului” din incinta 

Colegiului de Ecologfie. 

Termenii de Referință 

Nrd/

o 
Denumirea echipamentului didactic 

Unit. de 

măsură 

Cantitatea/ 

volumul 

1.  Microscop monocular scolar buc 12 

2.  Cintar electronic cu precizie inalta buc 1 

3.   Cintar  electronic cu precizie gr. buc 2 

4.   Cintar electronic cu precizie kg buc 2 

5.   Para de cauciuc pentru pipete buc 3 

6.   Set 5 eprubete 16x150 mm buc 4 

7.  Placi petri din sticla buc 10 

8.  Resou electric de laborator buc 2 

9.  Colectie "Tipurile solului" buc 1 

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, specificațiile 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 sau linkul cu site-ul companiei; 

• 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 de email: 

colecologie@gmail.com și andimitriu337@gmail.com sau prezentat la adresa Strada Burebista 70, 

Chișinău 2032 Colegiul de Ecologie cu mențiunea ”Procurare echipament didactic proiect”. 

Atenție! Data limită de prezentare a ofertelor este – 19.01.2021, ora 11:00 

Persoana de contact: Angela Dimitriu 069132980 

Doar companiile selectate vor fi contactate. 

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 

 


