FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ
anunță concurs pentru selectarea unei organizații pentru
donația imprimantei multifuncționale – Xerox WC 5755
Cadru general
Fundația Est-Europeană este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în
conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la
data de 03 noiembrie 2009), care contribuie la consolidarea capacităților organizațiilor neguvernamentale
prin intermediul finanțărilor directe (contracte de grant), cât și prin intermediul donațiilor de bunuri.

Scop
Scopul acestui concurs este de a identifica o organizație neguvernamentală care va beneficia de donația
imprimantei multifuncționale – Xerox WC 5755.

Date generale ale echipamentului
Model:
Data fabricării:
Stare:

imprimantă multifuncțională – Xerox WC 5755
2011
funcțională

N.B. Toate piesele consumabile au fost schimbate. Vor fi donate și 2 tuburi
cu toner de rezervă pentru approx. 60000 pagini.
Imprimanta va fi livrată către beneficiar din contul Fundației.

Date tehnice ale echipamentului
Opțiuni de bază:
Hârtie acceptată:
Viteză imprimare:
Număr tăvi:
Opțiuni ieșire document:
Opțiune adițională:

imprimare și copiere alb negru; scanare alb negru, gri, color
format A4, A3, plicuri
până la 55 pagini per minut
4
pe o parte, pe ambele părți, mai multe pagini pe foaie, broșură
capsare document

Informație suplimentară
Suprafață ocupată:
Greutate:
Cost întreținere:
Link broșură:

145cm x 70cm
152 kg
2500,00 lei / tub toner (valabil pentru 30000 pagini)
https://www.office.xerox.com/latest/W5RSS-01U.PDF

Criterii de eligibilitate pentru organizația care depune dosarul:
-

Beneficiară de grant din partea Fundației Est-Europene în perioada anilor 2017 – 2020;
Lipsa unei imprimante / copiator similar cu cel care va fi donat;
Organizația care va primi donația trebuie să aibă ca beneficiari grupurile vulnerabile și
dezavantajate ale populației.

Criterii de selecție a organizației:
-

Experiență pozitivă de cooperare cu fundația și anume: raportare calitativă și la timp pe ambele
aspecte: financiar și narativ;
Justificarea necesității echipamentului, maxim 300 cuvinte.

Dosarul pentru aplicare trebuie să conțină următoarele documente:
-

Cerere de solicitare a echipamentului spre donație;
Scurtă descriere a organizației și lista de granturi obținute de la fundație;
Justificarea necesității echipamentului;
Declarația pe propria răspundere privind lipsa echipamentului de imprimare/copiere de capacitate
și parametri tehnici similari.

Important! Toate documente din dosarul de aplicare trebuie să fie obligatoriu semnate și
ștampilate.

Evaluare dosare:
Evaluarea dosarelor de aplicare va fi efectuată de o comisie de evaluare alcătuită din trei angajați ai
Fundației Est-Europene. Punctajul maxim posibil atribuit per dosar constituie 100 puncte, ținând cont de
raportul: Experiență pozitivă de lucru cu Fundația – 50 puncte, Justificare necesitate – 50 puncte.
Termenul limită de depunere a aplicației este: 30 iunie 2020, inclusiv.
Dosarul de aplicare cu mențiunea – Donație Xerox – se va expedia prin poșta electronică
concurs@eef.md sau prin fax la numărul 022 54 23 38.
Pentru întrebări: Oxana Zanoga, analist financiar, pe adresa e-mail: oxana.zanoga@eef.md sau la
numărul de telefon: 022 23 53 43, ext. 122.

