
  

                                                  

 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

 

 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău 

MD-2005, mun. Chișinău, str. Iacob Hîncu 3, tel. (fax) +373 (22) 22-65-80, tel. 226284  

e-mail: chisinau@dse.md; pagina web: www.dse.md 

Nr.  1022   din 24 noiembrie 2021 
 

SCRISOARE DE INVITAȚIE LA LICITAȚIE 

Chișinău, 24 noiembrie 2021 

Număr de referință: REACT/2SOFT/4.2/149/Lot 8 

 

SUBIECT: Achiziționarea consumabilelor pentru echipamentele specializate 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 

 

Stimată doamnă, Stimate domn, 

Aceasta este o invitație la procedura de achiziție pentru contractul de servicii menționat mai sus. La 

această invitație sunt anexate următoarele documente, care constituie dosarul ofertantului: 

A. Instrucțiuni pentru ofertanți  

B. Model de contract și condiții speciale, inclusiv anexe 

 Model de contract 

 Condiții speciale 

 Condiții generale 

 Specificații tehnice  

 Modelul ofertei tehnice și financiare 

 Formulare 

C. Informații suplimentare 

 Grilă de conformitate administrativă 

 Grilă de evaluare 

Anexa 1 - Declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și  de selecție 

Pentru informații detaliate cu privire la procedurile de achiziții publice, consultați Ghidul practic și 

anexele acestuia, care pot fi descărcate de pe următoarea pagină web: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do 

Așteptăm depunerea ofertei din partea companiei dumneavoastră înainte de data limită la adresa 

specificată în documentația atașată. 

Prin depunerea unei oferte, acceptați să primiți o notificare a rezultatului procedurii prin mijloace 

electronice. O astfel de notificare se consideră că fost primită de dvs. la data la care autoritatea 

contractantă o trimite la adresa electronică la care ați făcut referire în ofertă. 

Dacă decideți să nu depuneți o ofertă, am fi recunoscători dacă ne-ați putea informa în scris, 

motivând decizia dvs. 

 Cu respect,                                                      

 Șef al Direcției Situații Excepționale mun. Chișinău     Vitalie GRABOVSKI                                   

 a Inspectorului General pentru Situații de Urgență                                                                                                                                                                                                                          
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