
15 Ianuarie 2016 Page 1 of 4 

0. c2_contractnotice_2.doc 

 ANUNȚ CONTRACT DE BUNURI 

Achiziționarea echipamentelor de salvare în cadrul proiectului „Abordare 

transfrontalieră integrată pentru o mai bună capacitate de prevenire, gestionare și 

reacție la situații de urgență” Cahul – Republica Moldova 

1. Referința  

2SOFT/4.2/12/3  

2. Procedura 

Negociere competitivă  (cerere de oferte) 

3. Denumirea programului 

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014 - 2020  

4. Finanțare 

Contract de grant nr 2SOFT/4.2/12 din 13.05.2020  

5. Autoritatea Contractantă 

Direcția Situații Excepționale mun. Cahul (DSE mun. Cahul)  

Adresa: Mun. Cahul, str. Dunării 9 

Tel: 060352881 

Email: cahul@dse.md  
CC: stoianovgheorghe9@gmail.com  
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SPECIFICAȚIILE CONTRACTULUI 

6. Descrierea contractului  

Obiectul prezentului contract este achiziționarea de către DSE mun. Cahul a echipamentelor de 

salvare în cadrul proiectului „Abordare transfrontalieră integrată pentru o mai bună capacitate 

de prevenire, gestionare și reacție la situații de urgență”.  

7. Număr și denumire loturi  

Lot 1: Barcă de salvare cu motor, 1 (una) bucată 

Lot 2: Vehicul cu Sarcini Utilitare (UTV), 1 (una) bucată 

Lot 3: Cort pentru situații de urgență, 1 (una) bucată 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

8. Eligibilitatea și regulile de origine  

Participarea este deschisă tuturor persoanelor juridice care sunt stabilite într-un stat membru al 

Uniunii Europene sau într-o țară sau teritoriu din regiunile reglementate şi/sau autorizate prin 

instrumentele specifice aplicabile programului în baza căruia este finanţat contractul (a se 

vedea, de asemenea, punctul 22).  

Toate lucrările, bunurile şi serviciile în cadrul acestui contract trebuie să provină din una sau 

mai multe dintre aceste ţări. Cu toate acestea, ele pot proveni din orice țară în care cantitatea 

de bunuri care urmează a fi cumpărată este mai mică de 100 000 de euro pe achiziție. 

9. Motive de excludere 

Ofertanții trebuie să depună o declarație semnată, inclusă în formularul de participare, în 

sensul că acestea nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere enumerate în secțiunea 

2.3.3 din Ghidul practic pentru procedurile de contractare pentru acțiunile externe ale CE. 

10. Numărul de oferte 

Nu mai mult de o ofertă poate fi depusă pentru fiecare lot. Ofertele pentru o parte a unui lot nu 

vor fi examinate.  

11. Garanția de participare  

Nu se cere o garanție de participare. 

12. Garanția de bună execuție 

Se va specifica în contract.  

13. Ședință de informare și/sau vizită pe teren 

Nu este planificată nici o ședință de  informare. 

14. Perioada de valabilitate a ofertelor 

Ofertele trebuie sa rămână în vigoare pe o perioadă de 90 de zile după termenul limită de 

depunere a ofertelor.  
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15. Perioada de implementare a sarcinilor 

Cel mult 90 zile de la semnarea contractului.  

 

CRITERIILE DE SELECȚIE ȘI DE ATRIBUIRE 

16. Criterii de selecție  

Următoarele criterii de selecție vor fi aplicate Ofertanților. În cazul ofertelor depuse de un 

consorțiu, aceste criterii de selecție vor fi aplicate consorțiului ca întreg.  

1) Capacitatea economică și financiară a Ofertantului (conform punctului 3 din 

formularul de participare pentru un contract de furnizare bunuri).  

Valoarea pentru cifra de afaceri anuală pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau pe 

perioada de la înființare, dacă această perioadă este mai mică de 3 ani, să fie 

min. 10.000 EUR anual. 

Se va prezenta:  

1. Formularul ofertantului, din care să rezulte media cifrei de afaceri globale pentru 

ultimii 3 ani financiari 2018, 2019, 2020.  

2. Bilanțul contabil pe ultimul an  fiscal (2020) 

2) Capacitatea tehnică a ofertantului (conform punctelor 5 și 6 din formularul de 

participare pentru un contract de furnizare bunuri).  

Cerința 1 - Lista principalelor livrări de produse executate în ultimii 3 ani (punctul 

6.EXPERIENȚA din Formularul D). 

Ofertantul trebuie sa facă dovada că în ultimii 3 ani de la data limită de depunere a 

ofertei a livrat produse similare obiectului contractului descrise în caietul de sarcini, 

în valoare de minim 5.000 Euro fără TVA. 

Nota: Echivalentul în euro a valorilor exprimate în lei sau alta valută se va calcula de 

către Ofertanți utilizând cursul mediu comunicat de BNM pentru anul respectiv.  

 

17. Criterii de atribuire 

Prețul cel mai mic. 

 

 TRANSMITEREA OFERTELOR 

18. Cum se obține dosarul de licitație 

Dosarul de licitație este disponibil la Autoritatea Contractantă. Ofertele trebuie depuse 

folosind formularul standard de participare pentru un contract de achiziții de bunuri, inclus 

în dosarul de licitație, formatul acestuia și instrucțiunile trebuie să fie respectate cu 

strictețe. 

Ofertanții care au întrebări legate de această licitație, trebuie să le trimită în scris la: 
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Direcția Situații Excepționale mun. Cahul (DSE mun. Cahul) Adresa: Mun. Cahul, str. Dunării 

9 

Tel: 060352881 

Email: cahul@dse.md 

CC: stoianovgheorghe9@gmail.com 

(menționând referința publicației indicată la punctul 1) cu cel puțin 21 de zile înainte de 

termenul limită de depunere a ofertelor, conform punctului 19. Autoritatea Contractantă 

trebuie să răspundă tuturor întrebărilor Ofertanților cu cel puțin 11 zile înainte de termenul-

limită de depunere a ofertelor. Eventualele clarificări sau modificări minore aduse dosarului 

licitației vor fi transmise Ofertanților invitați cu cel puțin 11 zile înainte de termenul limită de 

depunere a ofertelor. 

19. Termenul limită pentru depunerea ofertelor 

28 iunie 2021, ora 12:00.  

Orice ofertă primită de către Autoritatea Contractantă după acest termen nu va fi luată în 

considerare. 

20. Sesiunea de deschidere a ofertelor 

28 iunie 2021, ora 12:30, sediul DSE mun. Cahul, Republica Moldova.  

21. Limba folosită în cadrul procedurii 

Orice corespondență scrisă și contractul pentru această procedură vor fi în limba română. 

O traducere a documentelor din ofertă în limba engleză este recomandată (dar nu 

obligatorie). 

22. Baza legală 

Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 

2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor 

Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe - EAPTC. 
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