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Secțiunea II: Instrucțiuni pentru Ofertanți 

DOMENIUL DE ACOPERIRE A OFERTEI 

______________________________________________________________________________ 

Ofertanții sunt invitați să depună o ofertă pentru bunurile și/sau serviciile specificate în 

Secțiunea III:  Lista Cerințelor. 

 

INTERPRETAREA CERERII OFERTELOR DE PREȚURI/LICITAȚIEI 

______________________________________________________________________________ 

Prezenta Licitație este o invitație de a prezenta oferte și nu va fi interpretată ca o ofertă ce 

poate fi acceptată creând oricare alte drepturi contractuale, legale sau de retrocedare. 

 

ELIGIBILITATEA OFERTANTULUI 

________________________________________________________________________________ 

Ofertanții pot fi o asociație privată, publică sau asociație obștească sau orice altă asociație cu 

capacitate legală de a semna un contract cu caracter obligatoriu cu Asociația Obștească 

„Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”.  

Ofertantul nu este eligibil să prezinte o ofertă dacă la momentul depunerii ofertei, Ofertantul: 

i. este inclus în lista UN/PD de furnizori suspendați sau excluși; 

ii. este inclus în Lista Consolidată de Sancțiuni a Consiliului de Securitate al Națiunilor 

Unite, inclusiv în lista Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 1267/1989; 

iii. este inclus în Lista Băncii Mondiale pe Achiziții Corporative a Furnizorilor Iresponsabili și 
Lista Băncii Mondiale de Persoane Fizice și Companii Ineligibile. 

iv. Lista de interdicție a Operatorilor Economici a Agenției de Achiziții Publice 
http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie  

 

CLARIFICĂRI PRIVIND CERERA OFERTELOR DE PREȚURI/LICITAȚIA 

__________________________________________________________________________________ 

Ofertanții pot solicita clarificări privind Licitația prin depunerea unei cereri în scris persoanei 

de contact menționate în Secțiunea I: Particularitățile Cererii ofertelor de prețuri/Licitației, 

până la data menționată în Secțiunea I: Particularitățile Cererii ofertelor de prețuri/ 

Licitației. Explicații sau interpretări oferite de o altă persoană decât persoana de contact 

numită, nu vor fi considerate obligatorii sau oficiale. 

 

REMUNERAREA ȘI COSTURILE OFERTELOR 

__________________________________________________________________________________ 

Ofertanții nu vor fi remunerați sau nu vor primi compensații pentru prepararea și depunerea 

ofertei. 

 

http://www.agreed.md/
http://www.alda-europe.eu/
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/OPPORTUNITIES/EXTCORPPROCUREMENT/0%2c%2ccontentMDK:22030810~pagePK:64147231~piPK:64147158~resourceurlname:ContractorCode%5e%24%5epdf~theSitePK:438017%2c00.html
http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=84266&contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984
http://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie
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VALUTA(ELE) OFERTEI  

__________________________________________________________________________________ 

Oferta trebuie pregătită în valuta(ele) menționate în Secțiunea I: Particularitățile Cererii 

ofertelor de prețuri/ Licitației  

 

TAXE ŞI IMPOZITE 

__________________________________________________________________________________ 

Toate ofertele se vor prezenta excluzând orice taxe directe sau alte taxe și impozite, cu 

excepția cazului dacă este specificat altfel în Secțiunea l: Cererii ofertelor de prețuri/  

Licitației.  

CONDIȚII DE PLATĂ 

______________________________________________________________________________ 

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” va efectua plata, în mod 

obișnuit, în termen de cel mult 30 zile de la primirea bunurilor/serviciilor și la depunerea 

documentelor de plată.  

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

__________________________________________________________________________________ 

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” va transmite un mesaj de 

informare privind rezultatele evaluării, fiecărui ofertant. 

 

ETICA ŞI PRACTICILE PROSCRISE 

__________________________________________________________________________________ 

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” solicită ca toți Ofertanții să 

respecte cele mai înalte standarde de etică în timpul întregului proces de Licitație, precum și 

durata oricărui Contract care ar putea fi semnat ca rezultat al acestui proces. Prin urmare, toți 

Ofertanții trebuie să reprezinte și să garanteze că ei:  

(i) nu au obținut în mod nejustificat sau n-au încercat să obțină în mod nejustificat, orice 
informații confidențiale în legătură cu procesul de Licitație și orice Contract care ar 
putea fi semnat ca rezultat al acestui proces de Licitație; 

(ii) nu au niciun conflict de interes care i-ar împiedica să încheie un Contract cu Asociația 
Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” și nu va avea niciun interes față de 
alte părți implicate în prezentul proces de Licitație sau în cadrul proiectului care stă la 
baza prezentului proces de Licitație; 

(iii) nu s-au angajat sau nu au încercat să se angajeze în orice Practici Proscrise în legătură 
cu prezentul proces de Licitație sau alt Contract care ar putea fi acordat ca rezultat al 
prezentului proces de licitație. Practicile Proscrise includ: practici de corupere, 
practice frauduloase, practici coercitive, practici coluzive, practici lipsite de etică și 
obstrucție. 
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