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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
CRJM solicit? oferte de la companii specializate pentru
procurarea de echipament IT ?i audio
Gribincea Vladislav · Monday, January 4th, 2021

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicit? oferte de la companii specializate, având
ca scop procurarea urm?torului echipament IT ?i audio:

Model ?i specifica?ii

Laptop (2 unit??i)

DELL XPS 13 Aluminium/Carbon Ultrabook (9360), 13.3? FullHD
(Intel® Core™ i5-8250U up to 3.40GHz , 8GB DDR3 RAM, 256GB
SSD, Intel® UHD 620 Graphics, CardReader, WiFi-AC/BT, TB3, 4cell,
HD720p Webcam, Backlit KB, RU, W10Pro

Adapter (2 unit??i)

Dell USB Type-C Dock WD15 with 130W Adapter – 1*HDMI,
1*miniDP, 1*VGA, 1*RJ-45, 2*USB 2.0, 3*USB 3.0

Mouse, geant? (a câte 2 unit??i)

a. LOT I – 2 unit??i de laptop de model DELL XPS (cu posibilitatea de a achizi?iona
suplimentar alte 2 laptopuri de acela?i model, inclusiv echipamentul adi?ional (adapter, mouse,
geant?)), cu urm?toarele caracteristici tehnice:
Aceast? procurare este efectuat? în cadrul proiectului „Sus?inerea eforturilor de integritate ?i
anticorup?ie prin monitorizare activ? de c?tre societatea civil? în Moldova”, implementat cu
sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA /Biroul Interna?ional pentru Justi?ie Penal?
?i Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

b. LOT II – 1 unitate de microfon profesional pentru înregistr?ri audio, cu urm?toarele
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caracteristici tehnice:
Tip

Condensator

Frecven?? minim? preluat?

20 Hz

Frecven?? maxim? preluat?

20000 Hz

Caracteristic?

Cardioid

Conectori (minim)

XLR

Modele de referin??: RØDE NT1-A, Sennheiser MD 421-II.
Aceast? procurare este efectuat? în cadrul proiectului „Program de abilitare privind drepturi
digitale”, finan?at de International Center for Not-for-Profit Law.
c. LOT III – 1 unitate de sistem de conferin?? wireless.
Model de referin??: Plantronics Calistro 7200 (pot fi propuse ?i alte modele/produc?tori)
Aceast? procurare este efectuat? în cadrul proiectului „Suport institu?ional pentru dezvoltarea
organiza?iei” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova ?i finan?at de Suedia.
Criterii de selec?ie:
Conformitatea cu modelul ?i parametri tehnici solicita?i de CRJM;
Oferta financiar?;
Termene de garan?ie ?i condi?ii de livrare.

Con?inutul ofertei de participare la concurs:
Oferta va fi datat? ?i semnat? de c?tre persoana responsabil? ?i expediat? prin e-mail la:
application@old2.old.crjm.org pân? la data de 2 februarie 2021, ora 23.59.
Oferta de participare la concurs va con?ine informa?ie concis? cu indicarea urm?toarelor:
5. Date generale despre companie (denumirea, persoana ?i telefonul de contact, adresa electronic?,
pagina web);
6. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat
de Camera Înregistr?rii de Stat;
7. Oferta financiar? va fi completat? dup? modelul ata?at, în format Excel (f? click pe link), cu
indicarea pre?ului în USD, inclusiv TVA. Compania va specifica dac? efectueaz? livr?ri cu
scutire de TVA cu drept de deducere, în cazul prezent?rii de c?tre Beneficiar a pachetului de
documente justificative. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate
în alt? valut? vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limit? pentru prezentarea
ofertelor;
8. Termene de garan?ie ?i condi?ii de livrare;
9. Declara?ia privind conflictul de interese. În cazul existen?ei unui conflict de interese, real sau
poten?ial cu conducerea Asocia?iei (pre?edintele ?i Consiliul de administrare), compania se
oblig? s?-l declare în baza unei declara?ii completate în form? liber?.
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Companiile pot participa la concurs pentru unul, dou? sau toate cele trei loturi indicate mai sus.
Pre?urile indicate în ofert? vor fi fixe ?i nu pot fi schimbate pe durata contractului. Toate
companiile ofertante vor fi anun?ate despre decizia cu privire la achizi?ie dup? finalizarea
procesului de selectare.
Pentru informa?ii suplimentare, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 843 601,
ext.110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.
Not?: CRJM î?i rezerv? dreptul s? selecteze echipamentul solicitat de la una sau mai multe
companii ofertante, ori s? nu aleag? nicio ofert? în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde
cerin?elor sale.
CRJM este o organiza?ie care promoveaz? incluziunea ?i diversitatea. Noi valorific?m
diferen?ele, promov?m egalitatea ?i abord?m frontal comportamente discriminatorii, astfel
consolidând capacitatea organiza?ional?. Toate companiile calificate sunt încurajate s? aplice.
Noi nu discrimin?m în func?ie de dizabilitate, ras?, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexual?,
vârst?, stare civil?, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.

This entry was posted on Monday, January 4th, 2021 at 6:19 pm and is filed under Arhiv? Anun?uri
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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