
                                                      
 
  

Cererea ofertei de preturi privind achiziționarea componentelor pentru creare 
infrastructură de rețea la CT72 

 
Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 10, mun. Chișinău. 

 
- Obiectul Achiziției: 

Componente pentru creare infrastructură de rețea. 
 

Cerințe: 
•  19” Server Rack Cabinet – 8 buc. 
•  PDU – 6 buc. 
•  Suport FO – 10 m. 

 (informație suplimentară despre cerințe, în Anexa nr.1) 
 

1. Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie: 
1. Costul, incl. TVA p/u unitate; 
2. Modalitatea de plată 45 zile din data prezentării facturii; 
3.Condiția de livrare – Vînzătorul va asigură transportarea mărfii la depozitul S.A. „Moldtelecom” 

(mun. Chisinau, str, Maria Dragan nr.23). 
4. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către Vînzător. 

 
2. Ofertele  vor fi prezentate în plic sigilat  la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel 
Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, 
denumirea și obiectul concursului. 
Prezentarea ofertei comerciale până la data de 03.01.2023, ora 12:00.                
Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor d-ul Andrian Barbuța,  
tel 022570723; mob.: 067395400. 
După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor, acestea nu v-or fi acceptate. 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel 
Mare și Sfânt,10) la data de 03.01.2023, ora 14:00. 

 
3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de 
achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente: 

a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA; 

b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice; 

c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi ștampila 
ofertantului; 

 

 

d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie privind 
obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala 
piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului 

e)  Declarație pe propria răspundere 



1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.): 

 - Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul 
nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată. 

Note: 

_____________________________ 

semnătura 

  -  Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare. 
Note: 

_____________________________ 

Semnătura 
 

- S.R.L. ”___________________”,  persoanele de conducere ale companiei, pe 
parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere. 

Note: 

_____________________________ 

semnătura 

- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, 
faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei în legătură 
cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii 
contractului de achiziţii publice. 

 
Note: 

_____________________________ 
Semnătura 

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________. 

Administrator __________________ 
Data__________________________ 

 
Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: 
 Victor Mazare – 022 570 565 

     Andrian Barbuța – mob: 067395400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr.1 
 

 
 
1. 19” Server Rack Cabinet 

Cerinte obligatorii:    
- Height – 42U 
- Width – 800mm 
- Depth – 1000mm 
- Door – Locking Front and Rear (perforated at least 65%) 
- Side – Locking side Panels 
- Adjustment – Leveling feet 
- Load – 600kg 
 
 
2. PDU  

Cerinte obligatorii: 
- Mount - ZeroU Vertical Rack Mountable 
- Socket - 12xC13 
- Cable option – 1.8m, 3x 1,5mm^2 
- Max Current – 16A 
- Input Voltage – 240V AC 
 
 
3. Fiber Cable Management  

Prezentarea ofertei de pret complexe ”Fiber Cable Management” conform dimensiunilor generale 
din figura ce urmează: 
 

 
 
Oferta trebuie sa includă preț separat pentru  toate componentele și accesoriile necesare pentru a 
forma specificația care va fi inclusă în comanda de achiziție: 
- Conducte de cablu 
- Joncțiuni 
- Cot orizontal/vertical 



 
 
 

- Triplu orizontal/vertical 
- Conducte iesire 
- Set suspensie pe dulap 
- Brățară montare conducte 

Alte elemente constructive și acccesorii 
 
 

          
 
 
 
Oferta trebuie sa includă dimensiuni diferite pentru a selecta soluția optimală: 
Pentru lațimea conductelor de cablu – 100 – 200 mm 
Pentru înaltimea conductelor de cablu – 60 – 100 mm 
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