Planul de achiziţii a BC "Moldova - Agroindbank" S.A. pentru anul 2017
Obiectul achiziţiei

Nr. d/o

Perioda de
desfăşurarea a
achiziţiei
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Reparaţie caroserie
Programe antivirus pentru servere virtuale
Licente a produselor Microsoft
Sistem administare/monitoring ATM
Sistem contabilitate interna si evidenta personal
Notebook, Monitoare, echip p/u ZAS, alte din aceias categorie
Servere
Echipamente
servicii informationale, audit TI
Servicii de aistenţă şi asigurare medicală în căclătorii peste hotare pentru deţinătorii cardului din segmentul Premium
Carduri bancare
Modul de evidenţă contabilă
Cadouri promoţionale clienţi corporativi
Bunuri electrocasnice
Lucrari de reparaţie şi reconstrucţie
Sistem de management a echipamentelor mobile
SoftWare DeviceLock , licente, functii suplimentare, inclusiv mentenanta
Alte progr securitate (1.Solutie de marcare a documentelor; 2.Solutie managment dispozitive mobile;
3.Solutie monitorizare integritate date.)
Alte softuri si licente ( 1.Implementare Skype for Business; 2.Licente Adobe Connect; Adobe Photoshop, 3.Team Viewer, 4.MS Project,
MS Visio; 5.Soft IFRS 9.)
Imprimante
Alte echipamente (1.UPS-uri, 2.Scanere.)
Birotice(inclusiv scanere)
Masini numarat bancnote
SSL Concentrator&ADC (Loadbalancer)

Trimestrul II

2 Servicii de audit al activităţii BC “Moldova-Agroindbank” S.A. şi al întreprinderilor-fiice “MAIB-Leasing” S.A. şi Moldmediacard SRL,
pentru anul financiar 2017, care vor include:
a) auditul situaţiilor financiare individuale şi consolidate ale BC “Moldova-Agroindbank” S.A. şi situaţiilor financiare individuale a
întreprinderilor-fiice “MAIB-Leasing” S.A. şi Moldmediacard SRL, pentru anul financiar care se va încheia la 31.12.2017.
b) revizuirea limitată a situaţiilor financiare FINREP a BC „Moldova Agroindbank” S.A. pentru situaţa din 30.06.2017 şi 31.12.2017.
c) confirmarea informaţiei privind determinarea bazei de calcul a vărsămintelor şi contribuţiilor BC “Moldova-Agroindbank” S.A. către
Fondul de garantare a depozitelor pentru situaţiile din 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017 şi 31.03.2018

Trimestrul I

1 Servicii de amplasare a spoturilor TV/Radio

Tehnica de calcul OMV
Servicii locatiune echipamente imprimare
Migrare la Windows 10
Echipamente de personalizare a cardurilor şi a soluţiilor SOFT aferente acestora
Serviciile de pază tehnică, monitorizare și intervenție a obiectelor băncii pentru raioanele Republicii Moldova.
Procurarea, montarea și mentenanța a echipamentelor componente ale sistemului de alarmare pentru raioanele Republicii Moldova.

Ulei pentru maşini

Servicii de mentenanţă şi suport tehnic a website-ului băncii
Servicii tipografice
Agende VIP, Agende A5, Calendare de imagine, triptice, de buzunar
Programe antivirus pentru ATM , alte medii de utilizare
Moderniz surse cu energie in salile de servere
Modernizare servere si sisteme de stocare
Piese pentru modernizare servere
Dezvoltare software RLA
Sistem de monitorizare a integrităţii datelor
Soluţie de marcare a documentelor în format electronic
Cadouri revelion clienţi corporativi
Procurarea, montarea și mentenanța utilajului pentru sistemele de securitate (video, acces, etc.)
Panotajul exterior şi interior

50 Lucrări de reconstrucţie/modernizare a Centrului de Date

Trimestrul III

Servicii reparaţie automobile de model Vaz
Agende pe 2018
Calendare pe 2018

Trimestrul
VI
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Notă: Planul de achiziţii are un caracter informativ, banca nu îşi asumă obligaţiunea procesării tuturor achiziţiilor incluse în Plan sau
procesarea acestora conform termenilor stabiliţi.

