
Termeni de referință 

Cerere ofertă de preț echipament 

 

Beneficiar: Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova 

Sursa de finanțare: Proiectul „Women Entrepreneurs for Women Empowerment (WE4WE)”. 

implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii (ODIMM) și Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM), în parteneriat cu 

UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor) cu 

sprijinul financiar al Suediei. 

  

Prețul și termenii de livrare 

                                                                                         

1. Toate prețurile indicate în ofertă sunt fixe și rămân neschimbate pe toată perioada de 

valabilitatea a ofertei. Achiziția va fi efectuată la cota 0 TVA și nu include alte taxe. 

 

2. Termenul de livrare nu trebuie sa depășească 10 zile lucrătoare. Livrarea va fi efectuată de 

către Ofertant la sediul Asociației. 

 

3. Contractul se interpretează în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 

 

4. Plata va fi efectuată de către cumpărător în MDL, prin transfer bancar in mărime de 100% 

din suma contractului, în termen de 3 zile lucrătoare după recepționarea bunurilor. 

 

5. Recepția produselor se va face la adresa de livrare indicată, prin semnarea actului de predare-

primire de către reprezentantul autorizat al cumpărătorului. Dacă produsul nu corespunde 

specificațiilor, cumpărătorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a 

modifica prețul contractului, sa înlocuiască produsele neconforme pentru ca acestea să 

corespundă specificațiilor tehnice. 

Furnizorul va transmite către cumpărător toate documentele care însoțesc produsele: factura 

comenzii, act de predare-primire, documentele de suport, certificatele de garanție etc. 

 

6. Bunurile oferite trebuie să fie acoperite de garanție de producător si/sau distribuitor, conform 

indicațiilor din Anexa 1, din data facturii fiscale. Vă rugăm să specificați in detalii perioada și 

termenii de garanție, conform cerințelor Anexei 1. 

 

7. Furnizorul va asigura ambalarea standard a mărfurilor, în mod necesar pentru a preveni 

deteriorarea la manipulări și în timpul transportării până la destinația finală, așa cum este 

indicat în Contract. Ambalarea nu va fi imputată cumpărătorului drept cost suplimentar.   

 

8. Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără nici un cost către cumpărător în termen 

de 14 zile de la data notificării de către Cumpărător. 

 

9. Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă si 

prin negociere directă orice dezacord sau dispută în cadrul sau în legătură cu Contractul semnat. 

În cazul unui litigiu între cumpărător și furnizor, diferendul va fi soluționat în conformitate cu 

prevederile legislației Republicii Moldova. 

 

Specificații tehnice  

Toate bunurile trebuie să fie noi, nefolosite, de cele mai recente și actuale modele. Alte detalii 

specifice și standarde tehnice sunt incluse in Anexa 1. Furnizorul confirmă respectarea 

specificațiilor. În cazul abaterilor, furnizorul va lista toate aceste abateri. 


