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TERMENI DE REFERINŢĂ  
PRIVIND SELECTAREA COMPANIEI CE VA OFERI ECHIPAMENT TEHNIC MUZICAL 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „PARTENERIATE PENTRU BUNĂ GUVERNARE” 
 

 
19 februarie 2018 

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concurs prin cerere de ofertă pentru selectarea unei 
companii, care să ofere echipament tehnic muzical în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru Bună Guvernare”. 
Acest Proiect este realizat de către Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” cu sprijinul Programului Buna 
Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.  

Proiectul are drept scop creșterea nivelului de bună guvernare în trei orașe ale Republici Moldova – or. 
Donduşeni, or. Cupcini şi or. Străşeni. Astfel, în oraşele selectate, CPD va lucra pe două dimensiuni – prima, cu 
echipa APL, care va adopta planuri de asigurare a transparenţei decizionale. Prin a doua dimensiune, proiectul îşi 
propune crearea, mobilizarea şi împuternicirea grupurilor comunitare din oraşe partenere în procesul decizional.  

O parte componentă a efortului de împuternicire şi mobilizare este Programul de Granturi Mici, destinat în 
exclusivitate  grupurilor locale de femei şi bărbaţi, parteneri ai proiectului. În cadrul acestui Program de granturi 
mici fiecare grup comunitar implementează cîte un proiect în oraşele de unde vin. 

Obiectivul concursului: Selectarea companiei care să ofere echipament tehnic muzical necesar implementării 
activităţilor din cadrul Proiectului ”Implicarea tinerilor – comunitate prosperă” din or. Donduşeni. 

Rezultate aşteptate: Compania selectată va oferi echipamentul solicitat conform condiţiilor solicitate de Centrul 
„Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania 
selectată şi CPD). 

Dosarul:  
Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele: 

 Copia certificatului de înregistrare; 

 Lista centrelor autorizate de deservire a echipamentului; 

 Document ce atestă disponibilitatea echipamentului în stoc/sau confirmarea furnizorului, care va fi expres 
indicată în oferta financiare;  

 Oferta financiară (în Lei) – cu specificarea modalităţii şi prețului de livrare -  în care se va confirma că 
termenul de valabilitate a preţurilor este de 30 zile şi că termenul de livrare a bunurilor este de maximum 
30 de zile. 
Menționăm că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Donduşeni.  

 Condițiile/termenii de garanție a fiecărui item de echipament. 

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține data, semnătura, amprenta ştampilei, rechizitele 
bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail). 

 
Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa 1 al acestui document. 

 
(!) Oferta financiară nesemnată, nedatată şi neştampilată nu va fi valabilă. 
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Criterii de Evaluare 
1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipament cu cele prezentate 
2. Disponibilitatea în stoc a itemilor solicitaţi 
3. Oferta financiară 
4. Termenii şi condițiile de garanție 

Preţurile echipamentului  nu vor fi mai mari decît preţul mediu pe piaţă. 

Cerințe minime de calificare: 
Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate. 
 
Plata pentru serviciile prestate 

CPD va încheia cu prestatorul selectat un contract de vânzare-cumpărare, în baza căruia va fi efectuată plata prin 
virament bancar şi doar după recepționarea bunurilor şi semnarea actului de livrare a mărfurilor de către CPD 
(sau terţa parte).  Echipamentul va fi livrat în termen de 30 zile de la semnarea contractului. 
 
 
Perioada obligatorie de livrare a bunurilor este martie-aprilie 2018 
 
Ofertele pot fi trimise în versiune electronică la adresele: 
olga.sirbu.cpd@gmail.com   
 
sau ofertele pot fi trimise în forma fizică la adresa: 
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 
str. Armenească,13,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
Ofertele vor cuprinde: 
De la: Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de 
contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail); 
Termenul de valabilitate a ofertelor este 30 zile. 
 
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 06 martie 2018. 
 
Pentru informații suplimentare:  

Olga Sîrbu, tel. 022 23 70 89, e-mail: olga.sirbu.cpd@gmail.com 

  

mailto:olga.sirbu.cpd@gmail.com
mailto:olga.sirbu.cpd@gmail.com
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Anexa 1 

 
Echipamentul solicitat 

 

Data înaintării ofertei financiare:             

N Item Specificaţii Cantit. 
Preţ unitar, MDL 

inclusiv TVA 

Suma totală, MDL 

inclusiv TVA 

Disponibilitatea 

în stoc  

(Da/Nu) 

Echipamnet 

1 sintezator 

Model Korg PA 700 

 performanță: avansat 

 Tip claviatură: ușoară 

 Număr clape 61 

 Polifonie maximă 128 

 Număr tonuri 1700 

 Număr ritmuri 370 

 Conectivitate: USB, MIDI 

 Difuzoare: stereo 

 Capacitate memorie: 

 Tehnologia Kaooss FX 

1 
   

2 microfon pentru înregistrare 

Fokusriye scarlett studio pak 

 interfaţă audio pentru iPad: 
iTrack Dock 

 microfon de studio, 
condenser cu diafragmă 
mare CM25B; cablu şi 
adaptor de stativ incluse 

 căşti audio de studio HP60B 

1 
   

3 boxă portativă 

 puterea 350/700 W 

 Conexiune mp3 USB/WMA/ 

 Microfon 865MHz 

 Conecsiunea prin 

1 
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wirelessly,UHF 

 FM Tuner 

 Functia activarii prin VOX 

 Intrari BLUETOOTH, MIC, 
LINE & MP3 inputs 
(Smartphone & Tablet PC) 

 Batatee acimulatoare 

inclusa 

TOTAL, MDL 
  

 

A se indica: 

- oferta financiară este valabilă 30 zile. 

- termenul de livrare a bunurilor din ziua anunţării rezultatelor concursului: 30 zile. 

- modalitatea de livrare şi preţul 

 

Numele Prenumele: ________________                                                                        Semnătură: ______________________ 

 

Datele Bancare: 

 

 

L.S. 

 


