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Secțiunea I: Particularitățile Cererii ofertelor de prețuri/Licitației 

Domeniul de 
acoperire al 
Ofertei  

Această Cerere a ofertelor de prețuri/Licitație se referă la achiziționarea  lucrărilor de 

asfaltare a pistei pentru bicicliști în Parcul Central din municipiul Ungheni precum sunt 

descrise în continuare în Secțiunea III: Lista Cerințelor. 

Persoana de 
Contact pentru 
corespondență, 
notificări și cereri 
de clarificări 
  

Toată corespondența, notificările și cererile de clarificări în legătură cu această Cerere a 

ofertelor de prețuri/Licitație trebuie expediate la:                                            

crdd_ungheni@yahoo.com/ Svetlana CIOBANU, Director executiv                                               

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” (AO CRDD) 

 

 
Clarificări  
  

Solicitările de clarificări din partea ofertanților nu vor fi acceptate după 06.08.2020.                        

Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi comunicate direct tuturor ofertanților.  

Perioada de 
valabilitate a 
ofertei 
  

Ofertele trebuie să rămână valide timp de 30 zile de la termenul limită pentru prezentarea 

Ofertei, pentru a fi acceptare de către Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare 

Durabilă” 

Valuta(ele) 

Ofertei Ofertele trebuie să fie prezentate în MDL.  

 
Taxe și Impozite 
  

Toate ofertele trebuie să fie prezentate cu:  TVA  

 

Limba de 
întocmire a 
ofertelor   

Toate ofertele, informațiile, documentele și corespondența între Asociația Obștească 

„Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” și Ofertanți cu privire la procesul procurării 

trebuie să fie în Româna sau Rusă sau Engleză. 

Data limită 
pentru Depunerea 
Ofertelor 

Toate ofertele trebuie să fie depuse până la 06.08.2020, ora 12:00, municipiul Ungheni, 

Republica Moldova. 

Depunerea 
Ofertelor 
 
 

Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează: 

- În variantă electronică la adresele de e-mail crdd_ungheni@yahoo.com sau pe suport de 

hârtie la adresa mun. Ungheni, str. Națională 7, bir. 502. 
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Metoda de 
evaluare și 
criterii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofertele se vor evalua pentru a determina cea mai acceptabilă ofertă din punct de vedere 

tehnic cu cel mai mic preț. Evaluarea va fi efectuată urmând pașii:  

Examinarea Preliminară. Următoarele criterii formale și de eligibilitate vor fi revizuite 

pentru conformitate:  

• Ofertantul este eligibil după cum este definit în Instrucțiunile pentru Ofertanți, 

Articolul 3. 

• Completitudinea Ofertei. Toate Formularele de Licitație Returnabile și alte 

documente solicitate au fost prezentate și sunt complete.   

• Ofertantul acceptă Condițiile Generale din Contractul Asociația Obștească „Centrul 

Regional de Dezvoltare Durabilă” 

• Calificările Ofertantului vor fi evaluate conform criteriilor de calificare de mai jos: 

Ofertantul trebuie să fie în afacere continuă de furnizare a bunurilor și serviciilor 

similare pentru ultimii 3 ani. 

• Conformitatea tehnică a bunurilor/ serviciilor oferite. Următoarele criterii 

tehnice vor fi revizuite pentru verificarea conformității cu cerințele Asociația 

Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”: Bunuri/Servicii oferite în 

ofertă sunt conforme cu cerințele din Secțiunea III: Lista Cerințelor. 

• Evaluarea Financiară. Ofertele care se dovedesc a fi acceptabile din punct de 

vedere tehnic vor fi evaluate în bază de preț. Asociația Obștească „Centrul 

Regional de Dezvoltare Durabilă” va oferi contractul ofertantului ce a prezentat 

cea mai acceptabilă ofertă din punct de vedere tehnic (calitate) la cel mai mic 

preț.                                                                                                                                                                        

În orice moment pe parcursul procesului de evaluare Asociația Obștească „Centrul 

Regional de Dezvoltare Durabilă” poate solicita clarificări sau informații suplimentare 

în scris de la Ofertanți. Răspunsurile Ofertantului nu trebuie să conțină nicio modificare 

în ceea ce privește conținutul ofertei, inclusiv partea tehnică și financiară a acesteia. 

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” poate utiliza astfel de 

informații în interpretarea și evaluarea ofertei relevante.                                                                                                                                           

Oferte parțiale Ofertele parțiale nu sunt permise. Ofertanții trebuie să stabilească prețurile pentru totalul 

bunurilor și/sau serviciilor, ce corespund tuturor cerințelor solicitate în Secțiunea III: Lista 

Cerințelor.  

Documentele ce 
se includ în 
Ofertă 
 
 
 
 

Ofertanții trebuie să includă următoarele documente în oferta lor: 

• Formular A: Formular de Depunere a Ofertei  

• Formular B: Formular cu Lista Prețurilor 

• Formular C: Formular de Ofertă Tehnică 

• Formular D: Formular privind Experiența Anterioară  

• Certificat de Înregistrare, patenta, licența 

• Formularul cu date despre participant. 

Tipul Contractului 
ce va fi acordat  
 

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” va semna următorul 

contract cu Ofertantul(ții) câștigător(i): Contract de achiziționare lucrări urmând condițiile 

generale ale contractului, care pot fi consultate.  
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Semnarea 
Contractului 

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” să acorde Contractul până la 

data de 12.08.2020. 
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