
  Acest proiect este realizat de AO „Grădina Moldovei” 
   cu suportul  Fundației Est-Europene,  

din resursele acordate de Guvernul Suediei 

Asociația Obștească “Grădina Moldovei” 

solicită oferte comerciale pentru procurarea echipamentului tehnic 

 

Grădina Moldovei este o asociaţie obştească, nonguvernamentală, necomercială ce îşi desfăşoară 

activitatea pe teritoriul Republicii Moldova. 

În cadrul proiectului „Comunități și Cetățeni - Ambasadori ai Agroecologiei“ susținut de 

Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Guvernul Suediei, AO Grădina Moldovei 

lansează o invitație companiilor interesate din Republica Moldova să participe la tenderul pentru 

achiziționarea echipamentului tehnic. 

Scopul anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind procurarea de 

echipament tehnic. 

Descrierea echipamentului ce urmează a fi procurat: 

Tip echipament Descriere Cantitate 

Proiector BenQ MW529 DLP, WXGA, 1280x800, 13000:1, 

3300 Lm, 10000hrs, HDMI, D-sub, Speaker, White 

1 

Ecran de proiecție Sopar NEW GOLD 4220, 220x220 cm 

 

1 

Criterii de eligibilitate: 

 Companie înregistrată în Republica Moldova; 

 Competență profesională în furnizarea echipamentelor similare; 

 Preț competitiv; 

 Condiții și termenii garanției de minimum 1 an pentru fiecare echipament; 

 Disponibilitatea produselor în decurs de 3 zile lucrătoare. 

Dosarul de aplicare va include : 

 Oferta comercială cu prețul și caracteristicile tehnice ale echipamentului propus, inclusiv 

termenul de livrare și de garanție ; 

 Informații de contact ale ofertantului ; 

 Certificatul de înregistrare al companiei cu codul fiscal. 

 

Data limită de prezentare a ofertelor este 24 mai 2017 ora 18 :00. Cererile vor fi evaluate în 

procesul de recepționare a acestora. 

Ofertele urmează să fie expediate prin e-mail la adresa: gradinamoldovei@gmail.com. 

 Cererile incomplete nu vor fi luate în considerare. 

 Costurile de pregătire și înaintare a acestei propuneri vor fi asumate de partea care 

participă la concurs. 

 Ofertele vor fi prezentate în lei moldoveneşti (MDL).  

 Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională.  

 Doar companiile selectate vor fi contactate. 

Petru informații: Mariana Șeremet - 079237925 

mailto:gradinamoldovei@gmail.com

