
 
 
 

 
Acest proiect este realizat de Asociația Obștescă ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele 

acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 
 

 

Cerere de ofertă 

pentru furnizarea sistemului de iluminat  

Pentru realizarea cu succes a proiectului ”Responsabilitate şi parteneriat prin implicare 
în comunitate”,  Asociația Obștească „Caroma Nord” planifică renovarea sistemului de 
iluminat în grădinița din satul Elizaveta, municipiul Bălți. 

În acest scop, AO „Caroma Nord”  solicită oferte pentru sistemul de iluminat. 

Obiectiv 

Pentru buna desfăşurare a Proiectului, compania  va furniza produse conform indicațiilor 

din caietul de sarcini. 

Durata contractului 
Contractantul va furniza echipamentul sus-menționat în perioada 20 aprilie - 03 mai 2016. 
Data de predare finală a echipamentului este stabilită la 20 mai 2016.  
Contractul se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi. 
 
Cerinţe faţă de aplicanţi 

Aplicanți pot fi companii rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor 

criterii: 

- Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova; 
- Licență de activitate; 
- Viabilitate financiară demonstrată. 

 
Dosarul de participare trebuie să includă: 
1. Descrierea companiei; 
2. Copia certificatului de înregistrare; 
3. Copia licenței de activitate; 
4. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și 

calitate materiale. 
 
Compania selectată trebuie să fie gata să prezinte suplimentar un certificat de la 
Inspectoratul Fiscal cu privire la lipsa datoriilor la bugetul de stat și orice alte 
informații/documente adiționale solicitate de Asociație. 
 
Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

- Termeni de executare a lucrărilor; 
- Termeni de garanție; 
- Costul lucrărilor, cu TVA; 
- Experienţa companiei. 

 



 
 
 

 
Acest proiect este realizat de Asociația Obștescă ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele 

acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 
 

 

Oferta trebuie trimisă în plic sigilat la următoarea adresa : AO „Caroma Nord” cu sediul în 

incinta Universității de Stat ”A. Russo”, str. Pușkin 38, bloc 5, of. 509 sau prin email la 

caroma_pirlita2002@yahoo până la data de 11 aprilie 2016 ora 17.00.  

CAIET DE SARCINI 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de 

masura  

Volum 

1 2 3 4 5 

   

 1 Lampa LED 18W buc 56 

 2 Plafon rotund 1201 buc 12 

 3 Lămpi 20 W buc 17 

 4 Plafon patrat  D14-173 buc 40 

 5 Lămpi econom   20 W buc 80 

 6 Cablu PVS 3x m 250 

 7 Cablu canal m 250 

 8 Diblu exuo buc 300 

 9 Cutie de distribuire buc 16 

 10 Întrerupător  cu unu buc 26 

 11 Întrerupător cu două buc 15 

 12 Priză cu unu buc 10 

 13 Bandă izolantă buc 10 

                                                               

 

 


