
 
Buletin de Achiziții nr.1, FY21-CM-EQP (01), emis la 26 martie 2021 

 

CĂTRE: Aplicanții potențiali pentru Cererea de Ofertă FY21-CM-EQP (01)  
 
SUBIECT: AMENDAREA CERERII DE OFERTĂ FY21-CM-EQP (01) ȘI EXTINDEREA TERMENULUI DE DEPUNERE 
A OFERTELOR.  
 
INFORMAȚIE IMPORTANTĂ PENTRU APLICANȚI: 
 
Cererea de Ofertă FY21-CM-EQP (01) a fost amendată și IREX extinde termenul limită de depunere a Ofertelor 
pentru achiziția FY21-CM-EQP (01).   
 
Termenul limită EXTINS pentru depunerea ofertelor este 10:00 (ora locală din Chișinău), 05 aprilie 2021. 
 
Dacă Aplicanții au întrebări sau clarificări, aceștia le pot trimite la adresa de email tender.cm.md@irex.org până 
la orele 10:00 (ora locală din Chișinău), 30 martie 2021, (EXTINS) indicând numărul achiziției în subiect. 
 
NOTĂ: Termenele extinse au fost ajustate în Cererea de Ofertă și evidențiate cu font roșu.  
 
ATENȚIE !!! 
 
Aplicanții care au depus deja Oferte trebuie să-și modifice Oferta astfel încât în Formularul de depunere a 
Ofertei (Anexa II) să fie indicat noul termen de valabilitate a ofertei (minim 90 de zile) calculat de la noul 
termen limită de depunere a ofertelor. 
 
De asemenea Aplicanții care au depus deja oferte trebuie să verifice dacă noua redacție a punctului 10.2 din 
Cererea de Ofertă FY21-CM-EQP (01) influențează sau nu eligibilitatea acestuia. 
 
Clauza 10.2. “Eligibilitate” din Cererea de Ofertă FY21-CM-EQP (01) a fost amendată și publicată în redacție 
nouă în Cererea de Ofertă FY21-CM-EQP (01)_ ACTUALIZATĂ_ TERMEN EXTINS. Modificările au fost 
evidențiate cu font italic:  
 
“10.2 Eligibilitate 

Ofertele trebuie examinate pentru a verifica dacă aplicantul și toate părțile care constituie Aplicantul (parteneri 

în asociere de tip Societate Civilă) sunt eligibili pentru atribuirea contractului. 

Este considerat neeligibil aplicantul care: 

(a) are naționalitatea dintr-o țară cu o sancțiune impusă de Consiliul de Securitate al Organizației 

Națiunilor Unite; sau 

(b) a fost respins sau suspendat de la participarea la achiziții finanțate de Guvernul Statelor Unite, sau 

are interdicție conform legislației aplicabile a Statelor Unite, prin Ordin Executiv sau prin politicile 

Statelor Unite, inclusiv cele antiteroriste existente; sau  

(c) are interdicții să participe la proceduri de achiziții finanțate de Banca Mondială; 

(d) are excluderi valabile în Sistemul de Management al Atribuirilor (SAM) (www.sam.gov); 

(e) figurează pe Lista Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons List, din cadrul 

Trezoreriei SUA pentru Biroul de Control al Activelor Străine, denumită uneori "lista OFAC"; 

(f) este enumerat în lista de desemnare a Securității Națiunilor Unite; 

(g) se află pe lista de excludere și suspendare, prin verificări în Lexis Nexis Bridger Insight și Lista de 

Interdicție a Agenției de Achiziții Publice din Republica Moldova; 

(h) din orice motive anterior a încălcat sau a omis să execute orice contracte încheiat cu IREX sau de 

achiziții publice, inclusiv, chiar dacă contractul a fost reziliat. 
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(i) a avut un comportament care în viziunea IREX poate fi calificat ca o abatere profesională care pune 

la îndoială integritatea sau credibilitatea profesională în aplicant în special în cazul în care acest 

comportament a dus la rezoluțiunea unilaterală sau prin acord a contractului încheiat cu IREX, a 

contractului de achiziții publice sau orice alt contract comercial încheiat între aplicant și o companie terță. 

IREX își rezervă dreptul discreționar de a califica un comportament al aplicantului ca fiind abatere profesională 

care pune la îndoială integritatea sau credibilitatea profesională în aplicant în sensul punctului 10.2 litera (i) 

supra. Abatere profesională care pune la îndoială integritatea sau credibilitatea profesională în aplicant, 

include, dar nu se limitează la următoarele situații: 

(i) neexecutarea esențială a obligațiilor contractuale în sensul art. 916 (2) Cod Civil al Republicii Moldova; 

(ii) încălcarea unor obligații contractuale de natură să pericliteze întregul scop al contractului, în particular 

cele ce țin de nerespectarea termenului de livrare sau de înlăturare a defectelor, încălcarea termenilor 

și condițiilor garanției oferite; 

(iii) orice solicitare a aplicantului de modificare a unui contract menționat la punctul 10.2 litera (i) supra 

care a fost considerat de IREX, autoritatea contractantă sau cealaltă parte la contract ca fiind 

neîntemeiată în special în cazul în care acest comportament a dus la rezoluțiunea unilaterală sau prin 

acord a contractului; 

(iv) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

(v) încălcarea regulilor de protecție datelor cu caracter personal; 

(vi)  încălcarea unor prevederi legale imperative inclusiv normele administrative sau standarde etice 

aplicabile sectorului profesional din care face parte aplicantul; 

(vii) încheierea unui acord cu alte persoane sau entități în vederea denaturării concurenței; 

(viii)  tentativa de a influența procesul decizional în cursul procedurii de atribuire; 

(ix) tentativa de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul 

procedurii de atribuire; 

(x) prezentarea unor informaţii false, care nu corespund realității, tăinuirea unor informații care 

influențează rezultatul achiziției; 

IREX nu va suporta nici o răspundere juridică civilă în legătură cu modul de interpretare și calificare a unui 

comportament al aplicantului ca fiind abatere profesională care pune la îndoială integritatea sau credibilitatea 

profesională în aplicant în sensul punctului 10.2 litera (i) supra. Prin depunerea ofertei aplicanții confirmă că 

sunt de acord cu aceste prevederi și își asumă riscul de a fi declarați neeligibili, după caz. 

Mijloacele de probă pentru demonstrarea unui aplicant ca fiind neelegibil sunt la discreția IREX. IREX nu este 

obligată să divulge probele și motivele în temeiul cărora aplicantul a fost considerat neelegibil.  

 
Ofertele înaintate de Aplicanții neeligibili sau cei care propun contractanți neeligibili vor fi respinse. 

Toate ofertele primite vor fi evaluate în funcție de scorurile tehnice și financiare combinate.” 

 
IMPORTANT ! Cererile de ofertă primite de către IREX până la termenul limită anunțat inițial (29 martie 2021, 
10:00 ora locală din Chișinău) vor rămâne nedeschise și IREX va asigura confidențialitatea și secretul 
acestora. Toate Cererile de ofertă vor fi deschise după termenul limită extins pentru depunerea ofertelor 
urmând prevederile referitoare la Deschiderea Ofertei așa cum se prevede în Caietul de Sarcini. 
 
Ținem să vă informăm că toate Buletinele de Achiziții sunt disponibile pe https://tender.md.irex.org pe aceeași 
pagină cu CEREREA DE OFERTE (RfP) - RELANSATĂ la data de 18 martie 2021. 
 
Cu respect, 
Echipa IREX Comunitatea Mea 
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