PROIECTUL ”FACILITAREA PARTICIPĂRII CIVICE ÎN PROCESUL DECIZIONAL”

Invitație la concurs
pentru achiziționarea bunurilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri
Denumirea organizației contractante: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
Sediul organizației contractante: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, Republica Moldova.
Persoana de contact: Babici Ion, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.
Obiectul achiziției: Notebook.
Numărul concursului: CRTD18029
Cerințele față de bunurile solicitate
Denumirea bunurilor

Notebook

Principalele caracteristicile tehnice solicitate
obligatoriu
Diagonala: 17.3 inch
Rezoluție ecran: 1920х1080
Tip procesor: Intel Core i7
Număr de nuclee: 6
Memorie RAM: 16 Gb
Tip memorie: DDR4
Hard Disk: HDD+SSD
Volum de Hard Disc HDD: 1000 GB
Volum de Hard Disc SSD: 256 GB
Tip memorie video: dedicata
Chipset video: GeForce GTX 1060
Capacitate memorie video: 6 Gb
Termen de garanție: 24 luni

Cantitatea

Altă
informație

1 bucăți

Prețul se
prezintă la
cota 0% TVA.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 10 noiembrie 2018.
Data/ora desfășurării concursului: 11 noiembrie 2018, 10:00.
Criteriile de evaluare a ofertelor: valoarea ofertei ca cost, caracteristici tehnice suplimentare.
Termenul și condițiile de achiziționare: bunurile urmează a fi livrate nu mai târziu de 15 noiembrie 2018.
Valuta și modul de achitare: Lei moldovenești, transfer bancar.
Specificații cu referire TVA: toate bunurile vor fi achiziționate la cota 0% TVA, furnizorii vor primi certificate speciale din
partea CRT DACIA cu privire la această scutire.
Condiții de participare la concurs: Ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei și semnăturii
persoanei de contact, inclusiv inițialele și datele de contact a furnizorului, la adresa electronică crt.dacia@gmail.com, cu
indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD18029”.
Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.
Concursul este lansat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice
în procesul decizional”, finanțat de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de către Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare.
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