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Nr.  947 din 27.10. 2020 

 

ANUNȚ  

PRIVIND EXTINDEREA TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR PENTRU 

LICITAȚIA PUBLICĂ DE BUNURI 

Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău a IGSU anunță extinderea termenului de depunere a 

ofertelor pentru licitația publică de bunuri (procurarea unui vehicul și mentenanță pentru un an 
calendaristic) în cadrul proiectului „Îmbunătățirea timpului de reacție pentru prevenirea și lichidarea 

consecințelor inundațiilor în zona transfrontalieră (județul Vaslui, România; Chișinău, raioanele 

Hâncești, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Strășeni, Republica Moldova), număr de înregistrare 

2SOFT/4.2/149”. 

Noul termen limită de depunere a ofertelor este 06 noiembrie 2020, ora locală 10:00. 

Depunerea ofertelor:  

Ofertele trebuie depuse într-un original și două exemplare marcate în mod clar „copie”. În caz de 

discrepanță între ele, originalul va avea preponderență. 

Toate ofertele trebuie recepționate de către Autoritatea Contractantă până pe 06 noiembrie 2020, ora 

locală 10.00, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau livrate personal cu confirmare de 

primire semnata de responsabilul de achiziție sau de reprezentantul acestuia. 

Întrebări de clarificare: 

Ofertanții care au întrebări cu privire la această licitație trebuie să le expedieze în scris la următoarea 

adresă de e-mail: proiect.transfrontalier.ro.md@gmail.com (menționând în titlul subiectului referința 

REACT/2SOFT/4.2./149/Lot 1) cu cel puțin 5 zile înainte de termenul limită pentru depunerea 

ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde la toate întrebările ofertanților cu cel puțin 3 zile înainte 

de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Clarificările eventuale sau modificările minore ale 

dosarului de licitație vor fi publicate cu cel mult 3 zile înainte de data limită de depunere pe site-ul 

autorității contractante www.dse.md.  

Oferta trebuie trimisă sau livrată manual pe următoarea adresă: 

Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău a IGSU 

Str. Iacob Hâncu 3, Chișinău, MD-2005 

Republica Moldova 

 

Documentele de atribuire pot fi descărcate de mai jos: 
https://bit.ly/3oxmOHW   

 

 
Liviu Merzîncu, 

Șef-interimar 
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