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ANUNȚ  

PRIVIND EXTINDEREA TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR PENTRU 

LICITAȚIA PUBLICĂ DE ACHIZIȚIONARE A MATERIALELOR DE VIZIBILITATE 

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

ofertelor pentru licitația publică de bunuri (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) 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 10 februarie 2021, ora locală 10:00. 

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 la adresa 

proiect.transfrontalier.ro.md@gmail.com sau depuse în plic la sediul DSE Chișinău (str. Iacob Hâncu 3, 

Chișinău, MD-2005).  

În cazul depunerii online, 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.  

 

Dosarul ce va cuprinde oferta tehnică și financiară va fi expediat utilizând una din următoarele 

modalități: 

 La 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 

sau  

 

 La sediul DSE Chișinău (str. Iacob Hâncu 3, Chișinău, MD-2005).  Plicul sigilat ce va conține 

oferta tehnică și financiară va fi conține următoarele informații pe partea exterioară:  

Numele și adresa Autorității Contractante:   

Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău a IGSU 

str. Iacob Hâncu 3, Chișinău, MD-2005  

Denumire licitație: Achiziția materialelor de vizibilitate pentru asigurarea vizibilității proiectului 
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Numărul de referință a procedurii de achiziție: REACT/2SOFT/4.2./149/Lot 4 

Numărul lotului ofertat: 4.1, 4.2 sau 4.3 

Cuvintele: „A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor” 

Numele ofertantului: 

 

 

Dosarul de licitație trebuie să conțină următoarele documente: 

Nr. Descrierea criteriilor Modul de realizare a criteriilor Obligatoriu 

1.  Certificatul de înregistrare sau extrasul de 

la Agenția Servicii Publice 

O copie semnată cu ștampila 

companiei 

Da 

2.  Cel puțin 3 contracte de natură și 

dimensiuni similare în ultimii trei ani 

calendaristici 

Copie a listei contractelor - semnate, 

cu ștampila companiei 

Da 

3.  Cel puțin 5,000.00 EUR cifra de afaceri a 

ofertantului în ultimii trei ani calendaristici 

Copie a listei contractelor cu sume - 

semnate, cu ștampila companiei 

(conform originalului) 

Da 

4.  Cel puțin 3 persoane din personalul tehnic 

din ultimii 3 ani 

Copie scrisoare de confirmare - 

semnată, cu ștampila companiei 

Da 

5.  Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul 

public național 

Original Da 

6.  Formularul de identificare financiară (sau 

scrisoare de la bancă cu datele bancare) 

Original Da 

7.  Fișierul persoanelor juridice (Legal entity 

form) 

Original Da 

8.  Declarația de onoare Original Da 

9.  Situațiile financiare pentru ultimii trei ani 

pentru care conturile au fost închise. 

Copie conform originalului, semnat, 

cu ștampila companiei 

Da 

10.  Oferta tehnică și financiară (Partea B – 

Anexa III) 

Original Da 

 

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 4 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 http://dse.md/ro/achizitii.    

Termenul de realizare a produselor/ prestării serviciilor este 19 februarie 2021. 

 

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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