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Nr.  1085 din 15.12 2020 

 

NOTIFICARE 

PRIVIND OPERAREA UNOR AJUSTĂRI LA CAIETUL DE SARCINI 

pentru licitația  

„Achiziția materialelor de vizibilitate pentru asigurarea vizibilității 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”   

 

Au fost operate ajustări asupra caietului de sarcini privind achiziția materialelor de vizibilitate. 

Astfel, 

1) broșurile vor fi de mărimea A5, în loc de A4 

2) iar pe fiecare tricou vor fi imprimate: 

- Logo-ul UE în partea dreaptă, conform Anexei A. 

- Logo-ul Programului în partea stângă, conform Anexei B. 

- Logo-ul proiectului pe mânecă (acesta urmează să fie transmis ulterior companiei câștigătoare). 

 

Anexa A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa B 
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Totodată, reamintim că noul termen limită de depunere a ofertelor este 21 decembrie 2020, 

ora locală 12:00. 

Depunerea ofertelor:  

Ofertanții își vor depune ofertele folosind formularul standard de depunere disponibil în partea 

B (formularul de ofertă) din dosarul de ofertă disponibil http://bit.ly/3h0T0QN.    

Ofertele tehnice și financiare trebuie transmise prin e-mail. Documentele scanate trebuie să 

corespundă în totalitate cu documentele în original. 

În cazul când ofertantul va fi preselectat, înainte de semnarea contractului se va solicita furnizarea 

documentelor de depunere în original (atât oferta tehnică, cât și cea financiară), iar refuzul de a 

furniza aceste acte, poate duce la descalificarea ofertantului.  

 

Oferta tehnică și financiară vor fi expediate la următoarea adresă electronică 

proiect.transfrontalier.ro.md@gmail.com indicând în subiectul mesajului numărul de referință, 

denumirea licitației și numărul lotului. 

 

De exemplu: REACT/2SOFT/4.2./149/Lot 4, Achiziția materialelor de vizibilitate pentru asigurarea 

vizibilității proiectului, Lot. 4.1 

Denumire licitație: Achiziția materialelor de vizibilitate pentru asigurarea vizibilității proiectului 

Număr de referință: REACT/2SOFT/4.2./149/Lot 4 

Numărul lotului ofertat: Lot 4.1, Lot 4.2 sau Lot 4.3. 

 

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 4) cu cel puțin 3 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.  

Documentele de atribuire pot fi descărcate de mai jos: 

http://dse.md/ro/content/achizi%C8%9Bia-materialelor-de-vizibilitate-pentru-asigurarea-

vizibilit%C4%83%C8%9Bii-proiectului    

 

 

 

 

Liviu Merzîncu, 

Șef-interimar 

DSE mun. Chișinău 
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