
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea  serviciilor de reparații curente și profilactice a tehnicii de calcul 

(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție contract de valoare mică. 

(tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

2. IDNO: IDNO: 1008601000570 

3. Adresa: mun. Chișinău, str.  Constantin Tănase 9 

4. Numărul de telefon/fax:  022 204 559. 069793380 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: madrm@madrm.gov.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține informații suplimentare :  

igor.taralunga@madrm.gov.md 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 

achiziție comună): 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 

procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilo

r/lucrărilor 

solicitate 

canti

tatea 

Servicii Piese de schimb 

Cost 

unit 

(lei) 

Cost total 

(lei) 

Cant

itate

a 

Cost unit 

(lei) 

Cost 

Total 

(lei) 

1.  50311400-2 

Curatarea de 

praf+pasta 

termoconductoare 

PC 

  30   - - 
- 

 

2.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea)videocart

e/puntea de 

jos/puntea de sus PC 

5   2   

3.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea) Hard 

Diskului PC 

5   2   

4.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea) 

Ventilator/Cooler PC 

5   5   

5.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea) plăcii de 

bază PC 

5   2   
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6.  50311400-2 
Instalarea 

componentelor 
20   - - - 

7.  50311400-2 
 Reasamblarea 

laptopului 
5   - - - 

8.  50311400-2 
Curățarea plăcii de 

bază  
20   - - - 

9.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea) 

sistemului de răcire 

10   4   

10.  50311400-2 

Curatarea de 

praf+pasta 

termoconductoare 

notebook 

20   - - 

 

- 

 

11.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea) 

procesorului 

notebook 

10   1   

12.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea) 

memoriei HDD 

notebook 

8   2   

13.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea) 

memoriei RAM 

notebook 

10   2   

14.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea) placa 

video notebook 

5   2   

15.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea) 

procesorului 

notebook 

2   2   

16.  50311400-2 

Testarea repararea 

(inlocuirea) placii de 

baza notebook 

20   1   

17.  50311400-2 

Repararea 

dispozitivelor în 

notebook 

 

20 
  1   

Valoarea estimativă totală              

43.000,00 

  

1.775,00 

 

23.000,00 
 

 

11.700,00 

 

20.000,00 

 

 

 



 

9. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul. 

10. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mul bun raport calitate – preț 

11. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 

ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1.  Nu este cazul   

12. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

De la data publicării pe pagina web a instituției, 3 zile de depunere a ofertei 

13. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba romînă  

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) 

cerințelor eventual impuse;  

Nr.  

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii  

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Oferta  În original confirmată prin 

semnătură și ștampila 

participantului  

Obligatoriu 

2 Certificat/Decizie de înregistrare a 

întreprinderii/Extras din Registrul 

de Stat al persoanelor juridice. 

Copie-confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei 

ofertantului. 

Obligatoriu 

3 Rechizitele bancare Confirmat prin semnătură și 

ștampilă. 

Obligatoriu 

15. Alte informații relevante: nu este cazul 

 

 

 
 


