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CERERE DE OFERTE (RfP)  - RELANSATĂ la data de 18 martie 2021 – TERMEN EXTINS 

 

Numărul cererii de Oferte: FY21-CM-EQP (01)  

Data relansării: 18 martie 2021, 17:00 (ora locală din Chișinău) 

Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor (EXTINSĂ): 30 martie 2021, 10:00 (ora locală din 

Chișinău) 

Data limită pentru depunerea cererii de oferte (EXTINSĂ): 05 aprilie 2021, 10:00 (ora locală din Chișinău) 

 

Proiect: Programul Comunitatea Mea 

 

IREX: Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale 

 

Subiect: Achiziționarea a trei (3) unități de buldoexcavatoare pentru proiectele de dezvoltare comunitară 

din Ialoveni, Costești și Ursoaia. 

 

Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) 

și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită doritorii să depună 

ofertele pentru achiziționarea a trei (3) buldoexcavatoare în cadrul următoarelor Proiecte de Dezvoltare 

Comunitară a CM: 

 

• „Achiziționarea echipamentelor pentru îmbunătățirea accesului la sistemul de canalizare din 

orașul Ialoveni” 

• „Achiziționarea echipamentelor pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor locale din satul 

Ursoaia” 

• „Achiziționarea echipamentelor pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor locale din satul 

Costești” 

conform cerințelor enunțate în această cerere. 

 

Primăriile din Ialoveni, Costești și Ursoaia sunt beneficiarii direcți ai proiectelor (denumite în continuare 

Primăriile). În timpul procedurilor de vămuire, în declarațiile vamale pentru fiecare echipament achiziționat, 

vânzătorul selectat va indica fiecare primărie ca fiind beneficiarul („Destinatarul”) echipamentului și IREX ca 

fiind responsabilul financiar („Responsabil Financiar”). Primăriile din Ialoveni, Costești și Ursoaia vor participa 

la evaluarea ofertelor și vor acționa în calitate de proprietari ai echipamentelor. 

 

• IREX intenționează să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu preț fix pentru această achiziție. 

• Costurile suportate de Aplicant pentru pregătirea ofertei și negocierea contractului nu sunt rambursabile. 

• IREX nu are nici o obligație de a accepta oricare dintre ofertele depuse. 

• IREX își rezervă dreptul de a accepta oferta aplicantului fără alte discuții. 

• IREX va evalua doar ofertele depuse de către companiile autorizate și calificate, pentru a executa și 

implementa lucrările/activitățile în cadrul acestui proiect. 

• Aplicantul trebuie să fie capabil să îndeplinească toate elementele specificate în Scopul Activităților. 

Dacă Aplicanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org până 

la orele 10:00, 30 martie 2021 (ora locală din Chișinău) - EXTINS. 

 

Linia de subiect al emailului trebuie să conțină: "Întrebări pentru Solicitarea de Ofertă nr. FY21-CM-EQP (01)". 

 

Întrebările/clarificările trebuie prezentate în scris. Apelurile telefonice nu sunt acceptate. IREX va răspunde, în 

scris, la orice solicitări de clarificare, cu condiția ca acestea să fie primite până la termenul limită menționat mai 

mailto:tender.cm.md@irex.org


Comunitatea Mea                                                                                                           FY21-CM-EQP (01)  

2 
 

sus. Doar răspunsurile scrise și emise de IREX vor fi considerate oficiale și vor avea o pondere în procesul RfP și 

în evaluarea ulterioară. Orice informație verbală primită de la angajații Programului Comunitatea Mea sau de la 

orice altă enitate nu trebuie considerată ca un răspuns oficial la orice întrebări referitoare la acest RfP. 

 

IREX va publica răspunsurile sale pe pagina sa web, sub forma unui Buletin de achiziții incluzând o descriere a 

întrebăriilor, dar fără a preciza sursa acestora, la data de 31 martie 2021 - EXTINS. 

 

Instrucțiuni: 

1. Pentru mai multe informații referitoare la Cererea de Ofertă FY21-CM-EQP (01), vă rugăm să consultați: 

• Instrucțiunea pentru Aplicanți din Cererea de Ofertă  FY21-CM-EQP (01) RELANSATĂ pe 

18 martie 2021; 

• Specificațiile Tehnice (TS) (Anexa I). 

 

2. Ofertele trebuie să conțină următoarele formulare ale Cererii de ofertă FY21-CM-EQP (01) :  

• Formularul de depunere a ofertei (Anexa II),  

• Formularul de Oferta Financiară (Anexa III), 

• Formularul de Ofertă Tehnică (Anexa IV),  

• Formularul privind Experiența și prestația anterioară (Anexa V) și, 

• toate celelalte documente necesare, astfel cum este menționat în clauza 9, Conținutul ofetei din 

secțiunea Instrucțiuni pentru Aplicanți din RfP . 

 
IMPORTANT! VĂ ATRAGEM ATENȚIA !!!  

 

A. Formularele Cererii de Ofertă în format editabil AU FOST ACTUALIZATE și pot fi găsite în 

partea de jos a paginii web aferente acestui RfP în secțiunea Documente disponibile pentru a fi 

descărcate.  

 

B. Perioada de valabilitate a ofertelor solicitată este de 90 (nouăzeci) de zile de la termenul limită de 

depunere a ofertelor din RfP. 

 

C. Lista cu cele mai frecvente erori/omisiuni întâlnite la depunerea ofertelor pentru RfP FY21-CM-

EQP (01) este disponibilă pe pagina web aferente acestui RfP,  în partea de jos a paginii, în 

secțiunea Documente disponibile pentru a fi descărcate. 

 
3. Cerințe pentru depunerea ofertei: 

• Vă rugăm să scanați, să semnați și să trimiteți oferta Dvs. prin e-mail la adresa: 

tender.cm.md@irex.org  

• Linia de subiect al e-mailului trebuie să conțină: „Numărul cererii de ofertă: FY21-CM-EQP 

(01), Denumirea companiei Dvs.” 

• Ofertele recepționate după orele 10:00, 05 aprilie 2021, ora locală din Chișinău (EXTINS), 

vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate. 

 
4. Doar companiile înregistrate oficial în Republica Moldova sunt eligibile să depună oferte. 

 

5. Ofertele trebuie să fie scrise în una dintre următoarele limbi: engleză, română sau rusă. 
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6. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie corecte, rezonabile, calculate în Dolari S.U.A. 

(USD) și trebuie să fie indicate la cota zero TVA (TVA 0%). 

 

7. Suma totală estimată pentru achiziționarea buldoexcavatoarelor în cadrul acestui RfP este de 

59,800 USD/per unitate, dar în niciun caz, IREX nu va lua în considerare ofertele care sunt peste 

plafonul  de 85,000 USD/per unitate. 

 

8. Odată ce oferta a fost depusă, prețurile sunt fixe și în nici un caz NU vor fi supuse unor majorări. 

Ofertele depuse care sunt subiectul ajustării prețurilor vor fi respinse. 

 

9. Prețul ofertei trebuie să corespundă în totalitate (în proporție de 100%) specificațiilor prevăzute în Anexa 

I (Specificații Tehnice) și trebuie să includă: garanția, schimbarea elementelor deteriorate, etc., (cu 

excepția TVA) precum și costurile de transportare și de asigurare a bunurilor/echipamentelor, suportate 

până la livrarea Bunurilor și a Serviciilor Conexe la destinația finală (către fiecare dintre locațiile de 

implementare ale proiectului)  în țara IREX (Republica Moldova), Manuale de utilizare, instruirea 

utilizatorilor la locațiile de implementare ale proiectului. Ofertele parțiale și sau incomplete vor fi 

respinse ca fiind necorespunzătoare. 

RfP-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RfP și traducerea în limba 

română, sensul în limba engleză va prevala. 

 

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun aplicant sau potențial aplicant, de 

exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii 

sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, 

naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, 

apartenența politică sau statutul de veteran. 

 

Cu respect, 

Daniel Șerban 

 

Directorul  

Programului Comunitatea Mea 

IREX Moldova 
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Instrucțiuni pentru Aplicanți 

 

Scopul: 

 

1. Informații generale 

Această sarcină se va desfășura sub îndrumarea generală și supravegherea directă a Directorului Adjunct de 

Program. 

 

Despre IREX 

IREX este o organizație non-guvernamentală internațională, care asigură o conducere inteligentă și programe 

inovatoare pentru promovarea schimbărilor pozitive și de durată, la nivel global. Mai multe informații sunt 

disponibile pe adresa: www.irex.org  

 

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM) 

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai 

eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor 

locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: 

https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community  

 

Necesitățile beneficiarului 

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice în comunitățile din Ialoveni, Costești și 

Ursoaia, prin dotarea Primăriilor cu buldoexcavatoare, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

Echipamentul va fi utilizat pentru a răspunde următoarelor nevoi ale comunității: 

 

1) În comunitatea Ialoveni, buldoexcavatorul va: 

• contribui la extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, oferind cetățenilor servicii de 

excavare la prețuri accesibile; 

• asigura întreținerea drumurilor locale (acțiuni de nivelare a drumului, măturare, deszăpezire); 

• fi utilizat pentru lichidarea gunoiștilor neautorizate; 

• asigura și alte lucrări în beneficiul APL-ului și al cetățenilor din Ialoveni. 

 

2) În comunitatea Costești, buldoexcavatorul va: 

• contribui la reabilitarea a 3,382 m2 a drumului local, care urmează să aibă o îmbrăcăminte rutieră din 

beton; 

• asigura întreținerea a celor 72 km de drum local (nivelare a drumului, măturare și deszăpezire); 

• fi utilizat pentru lichidarea gunoiștilor neautorizate; 

• asigura și alte lucrări în beneficiul APL-ului și al cetățenilor din Costești. 

 

3) În comunitatea Ursoaia, buldoexcavatorul va: 

• contribui la reabilitarea a 800 m2 a străzii 31 August 1989 din Ursoaia; 

Primăria Tipul echipamentului Numărul de 

unități 

Ialoveni Buldoexcavator 1 

Costești Buldoexcavator 1 

Ursoaia Buldoexcavator 1 

Total  3 

http://www.irex.org/
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• asigura întreținerea a 27 km de drum local (nivelare a drumului, măturare, deszăpezire), dintre care 23.4 

km din drumurile respective din Ursoaia necesită reabilitare regulată, deoarece acestea nu au o 

îmbrăcăminte rigidă. 

• fi utilizat pentru lichidarea gunoiștilor neautorizate; 

• asigura și alte lucrări în beneficiul APL-ului și al cetățenilor din Ursoaia. 

 

Responsabilitatea aplicantului 

1) Să livreze și să descarce echipamentele în parcările indicate de către Primăria Ialoveni, Costești, Ursoaia 

(denumite în continuare „locațiile de implementare ale proiectului”). Atunci când buldoexcavatoarele 

sunt livrate la locațiile de implementarea ale proiectului, rezervoarele de combustibil ale acestora trebuie 

să fie pline. 

2) În urma livrării echipamentelor, să semneze documentele de primire-predare a echipamentului cu fiecare 

beneficiar (la fiecare locație de implementare ale proiectului), în numele IREX Moldova: 

• Certificat de acceptare;  

• Factura fiscală. 

3) Să ofere instrucțiunile necesare și să organizere instruiri pentru utilizatorii echipamentului la fiecare 

locație de implementare a proiectului cu privire la modul de operare a echipamentului, să furnizeze 

manualul cu instrucțiunile de utilizare în limba română sau rusă (denumit în continuare „Manual de 

utilizare”). 

4) Să emită  câte un certificat de garanție pentru fiecare unitate a echipamentului livrat și să ofere 

instrucțiunile privind condițiile de garanție pentru fiecare Primărie. 

 

Graficul de livrare 

Aplicantul trebuie să furnizeze echipamentul care îndeplinește specificațiile tehnice descrise în Anexa I 

(Specificații Tehnice) și trebuie să livreze echipamentul în termenul următor: 

• Termenul estimativ de livrare: Aprilie 2021 – Iulie 2021 

 

2. Termeni și condiții 

2.1.  Aplicantul suportă toate cheltuielile aferente pregătirii, depunerii ofertei și al negocierii contractului, iar 

Programul Comunitatea Mea nu va fi în nici un caz responsabil de restituirea acestor costuri, indiferent de 

desfășurarea sau rezultatul RfP-ului. 

2.2.   Participarea aplicanților la acast RfP nu va genera obligații pentru IREX fața de nici un aplicant. 

Comunitatea Mea își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă care nu corespunde cerințelor 

acestui document sau de a anula întregul proces și de a respinge toate ofertele în orice moment, înainte de 

atribuirea contractului, fără a-și asuma vreo responsabilitate față de vreun aplicant. 

2.3 Aplicând la acest RfP, aplicantul este de acord și acceptă toate condițiile și regulile enumerate în acest 

RfP. 

2.4 Nu este admisă nicio contestație împotriva deciziei de atribuire a contractului. 

2.5 Orice comunicare între aplicant și IREX referitoare la o presupusă tentativă de fraudă sau de corupție se 

va efectua în scris. Dacă aplicantul deține probe privind practici frauduloase, corupție și conflict de interese, 

aceste informații sunt transmise în scris către Directorului pe Granturi, Contracte și Conformitate (GCO) al 

IREX din Washington, DC. Datele de contact le puteți solicita în scris, printr-un email expediat la adresa: 

tender.cm.md@irex.org  

2.6 Plata în baza contractului va fi o sumă fixă. Plățile vor fi efectuate după livrarea echipamentului, 

setarea echipamentului și după instruirea utilizatorilor la locațiile de implementare ale proiectului. Plățile vor 

fi calculate şi achitate în lei Moldovenești conform cursului oficial de schimb stabilit de către Banca 
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Națională a Moldovei (BNM) în raport cu Dolarul SUA (USD) la data la care este (sunt) emisă (e) factura 

fiscală de către Vânzător. Nu vor fi efectuate plăți în avans.  

3. Cerințele privind sursa și naționalitatea 

Aplicantul trebuie să se asigure că țara de origine al echipamentului achiziționat nu se regăsește în lista țărilor 

interzise de către USAID. ADS 310 - https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310 - prevede următoarele: Nu pot fi 

achiziționate servicii de la furnizori cu naționalitate din țări desemnate de USAID drept „surse interzise”. În plus, 

nici o marfă nu poate fi achiziționată din țările care sunt desemnate ca surse interzise. Lista țărilor desemnate ca 

surse interzise poate fi găsită aici: https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310mac 

Dacă IREX stabilește că aplicantul a achiziționat orice mărfuri sau servicii în cadrul prezentei atribuiri de 

contract, contrar cerințelor acestei dispoziții și a primit recompensă în acest scop, IREX poate cere aplicantului să 

restituie întreaga sumă a achiziției. 

 

4. Traficul de ființe umane (Aprilie 2016) 

a. Beneficiarul, Subgrantistul sau Vânzătorul, la orice nivel, sau angajații lor, specialiștii de recrutare, brokerii sau 

alți agenți nu trebuie să se implice în:  

(1) Traficul de ființe umane (precum este definit în Protocolul de Prevenire, Combatere și Sancționare 

a Traficului de Ființe Umane, în special a Femeilor și Copiilor, care completează Convenția ONU 

împotriva criminalității organizate transnaționale) pe perioada acestei atribuiri de contract; 

(2) Achiziționarea unui act sexual cu caracter comercial pe perioada acestei atribuiri de  contract; 

(3) Utilizarea forței de muncă forțată în realizarea acestei atribuiri de contract; 

(4) Activitățile care sprijină sau promovează direct traficul de ființe umane, inclusiv următoarele 

activități:  

i. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau respingerea în alt mod a accesului unui angajat la 

documentele de identitate sau imigrare ale  angajatului respectiv; 

ii. Nerespectarea condiției de asigurare a transportului de retur sau plata cheltuielilor de 

transport, la cererea angajatului dintr-o țară din afara Statelor Unite, către țara din care 

angajatul a fost recrutat, după finalizarea contractului de muncă, cu excepția cazului în care: 

a) există scutirea de obligația de a oferi sau plăti această rambursare de la USAID, în 

cadrul atribuirii contractului; sau 

b) angajatul este victimă a traficului de ființe umane, care solicită servicii de suport al 

victimelor sau compensații legale în țara de angajare, sau este martor într-o acțiune de 

trafic de ființe umane; 

iii. Solicitarea unei persoane în scopul ocupării forței de muncă sau oferirea locurilor de 

muncă prin intermediul unor pretexte, reprezentări sau promisiuni false sau frauduloase 

privind angajarea; 

iv. Perceperea taxelor de recrutare a angajaților; sau 

v. Furnizarea sau amenajarea de locuințe care nu corespund standardelor de trai și de 

siguranță ale țării gazdă. 

b. În cazul unei încălcări a secțiunii (a) din această prevedere, IREX este autorizată să rezilieze această atribuire 

(acest contract) fără a aplica penalități, și este autorizată să efectueze și alte acțiuni de remediere autorizate.  

 

5. Servicii: Manualul de utilizare (ghidul utilizatorului) și teste de acceptare  

5.1 Manual de utilizare (ghidul utilizatorului) 

Aplicantul trebuie să:  

1. asigure instruiri cu privire la modul de utilizare a echipamentului pentru personalului desemnat al fiecărui 

beneficiar (Primăria: Ialoveni, Costești, Ursoaia): 

• Aplicantul trebuie să instruiască utilizatorii de la fiecare locație de implementare a proiectului cu 

privire la modul de utilizare a echipamentului (instruire de orientare a utilizatorului). Trebuie să 

ofere instrucțiunile minim necesare, inclusiv instruirea cu privire la operațiunile principale 

(conducere, parcare, amplasare a buldoexcavatorului în poziția de excavare, săpătură, folosirea 

https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
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încărcătorului frontal, etc) și cu privire la politicile de întreținere și garanție, pentru personalul 

desemnat al Beneficiarilor ca să utilizeze echipamentul. 

• Instruirea de orientare a utilizatorilor va fi fi efectuată conform graficului și va fi coordonată cu 

fiecare Primărie după efectuarea testelor de acceptare. 

• Instruirea de orientare/ghidare a utilizatorului trebuie să aibă o durată de cel puțin 8 ore. 

• Dovada desfășurării instruirii de orientare/ghidare a utilizatorului este inclusă în documentele de 

acceptare. 

• În cazul în care, instruirea nu a fost încă finalizată, aplicantului i se va cere să ofere instruire de 

orientare/ghidare pentru utilizatorii de la locația corespunzătoare de implemnatare a proiectului. 

În plus, aplicantului i se va cere să semneze și să completeze documente de acceptare noi, 

indicând faptul că au fost oferite instruirile de orientare/ghidare pentru utilizatori. Imediat ce au 

avut loc acestea, aplicantul va primi documentele de acceptare semnate de IREX. 

 

2. Să furnizeze Primăriilor manualele privind modul de operare și de întreținere a echipamentului. 

• Aplicantul va furniza către fiecare Primărie manualele privind modul de operare și întreținere a 

echipamentului, conform acestui RfP, și va fi pusă la dispoziția fiecărei Primării informația scrisă 

despre politica de garanție, în special despre excepții când garanția nu mai este disponibilă. 

Manualele privind modul de operare și întreținere vor fi oferite în limba română și / sau în limba 

rusă. 

 

5.2 Teste de acceptare 

Testele de acceptare sunt responsabilitatea principală a Aplicantului (în conformitate cu prevederile contractului), 

dar trebuie să se desfășoare în cooperarea deplină cu reprezentanții beneficiarilor, la fiecare locație de 

implementare a proiectului, în timpul acceptării echipamentului, pentru a demonstra dacă echipamentul 

îndeplinește cerințele tehnice și îndeplinește standardul de performanță specificat în oferta aplicantului, inclusiv, 

dar fără a se limita la cerințele funcționale și tehnice. 

 

Toate cheltuielile legate de acceptarea echipamentului trebuie să fie incluse în oferta Aplicantului. 

 

6. Garanție 

Suportul tehnic și reparația este necesară pentru echipamentul din prezentul RfP. Perioada de garanție trebuie să 

fie valabilă cel puțin 1000 de utilaj*ore (pentru toate componentele) după livrarea și acceptarea echipamentului, 

dacă nu este menționat altfel în specificațiile tehnice. În momentul în care echipamentul este transferat către 

Primăria Ialoveni, Costești și Ursoaia, toate drepturile de garanție și de întreținere vor fi de asemenea transferate 

către fiecare Primărie. 

 

Aplicantul trebuie să dispună de o echipă calificată pentru oferirea suportului tehnic, cu un personal adecvat de 

tehnicieni, ingineri și un depozit cu piese de schimb. 

 

Aplicantul trebuie să explice persoanelor responsabile ale Beneficiarului următoarele: 

➢ Cum pot contacta echipa de suport tehnic în caz de defecțiune a echipamentului. Aplicantul trebuie să 

furnizeze toate datele de contact necesare pentru astfel de situații. 

➢ Să descrie condițiile de garanție pentru utilizarea operațională, care nu cad sub incidența clauzelor de 

garanție. Documentul ce conține obligațiile de garanție ale aplicantului trebuie să fie în limba română / 

rusă. 

 

Perioada de garanție începe să curgă de la data semnării documentelor de acceptare ale echipamentului 

achiziționat și este prelungită pentru numărul de luni / ani specificat în formularul de ofertă tehnică (Anexa IV). 
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7. Livrabilele și graficul de livrare 

Aplicantul (compania) selectat (ă) va: 

1. furniza echipamentul menționat în Specificațiile Tehnice, la cererea Beneficiarilor. 

2. livra echipamentul către fiecare dintre locațiile de implementare ale proiectului. Locațiile și graficul de 

livrare vor fi stipulate în Contractul de vânzare-cumpărare. Contractul va fi cu pret fix ferm. Plata va fi 

efectuată după livrarea echipamentului, configurarea acestuia, oferirea instrucțiunilor de utilizare și, 

confirmarea faptului că documentele de acceptare au fost semnate de fiecare Primărie (actul de primire 

predare și factura fiscală IREX), iar factura emisă de către Vânzător și factura fiscală corespunzătoare au 

fost recepționate de către IREX. 

3. oferi garanție, întreținere și asistență tehnică pentru echipamentele specificate în ofertă. 

4. livra, asambla și testa echipamentul la fiecare locație de implementare a proiectului, până la                                

Aprilie 2021 – Iulie 2021 (termenul limită estimat). Graficul de livrare va fi menționat în contractul de 

vânzare-cumpărare. 

5. instrui utilizatorii de la fiecare dintre locațiile de implementare ale proiectului cu privire la modul de 

operare a echipamentului și va furniza manualele privind operarea și întreținerea echipamentului către 

fiecare Primărie. 

8. Cerințe tehnice 

1. Echipamentele oferite în cadrul acestui RfP trebuie să fie absolut noi, neutilizate, nesupuse reparării, 

renovării sau reabilitării. 

2.  Specificațiile tehnice nu ar trebui să fie inferioare celor menționate în Anexa I (Specificații tehnice). 

3. Toate echipamentele și serviciile solicitate sunt obligatorii. 

4. Aplicantul trebuie să se asigure că toate echipamentele vor fi gata de predare nu mai târziu de 90 de zile 

calendaristice (de la data semnării contractului). 

 

9. Conținutul ofertei 

Oferta va cuprinde următoarele documente: 

1. Profilul companiei (informație generală despre aplicant/descrierea profilului companiei) până la 2 pagini, 

dacă este disponibil. Acest formular, dacă este disponibil,  va fi prezentat ca atașament la Formularul 

privind Experiența și prestația anterioară (Anexa V). 

2. Copia certificatului de înregistrare sau a deciziei de înregistrare a companiei (Certificat de Înregistrare 

eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare). 

3. Certificat de calitate / conformitate (de exemplu ISO, etc.) și / sau certificate similare, acreditări, premii 

și referințe cu o perioadă de valabilitate validă primite de aplicant, care indică în mod specific respectarea 

standardelor europene pentru siguranța utilajelor, nivel de zgomot și ISO 4406 pentru curățenie 

hidraulică pentru fiecare tip de echipament propus. 

4. Certificate cu o perioadă de valabilitate validă privind respectarea cerițelor de protecție a mediului, 

acreditări, marcări / etichete și alte dovezi ale practicilor aplicantului, care contribuie la sustenabilitatea 

ecologică și reduc impactul negativ asupra mediului (de exemplu, utilizarea substanțelor non-toxice, 

materii prime reciclabile, echipamente eficiente din punct de vedere energetic, reducerea emisiei de 

carbon etc.), fie în practicile sale de business, fie în materialele pe care le produce  

5. Autorizația producătorului prin care atestă Compania în calitatea de agent de vânzări, dacă este 

disponibilă (în situația în care furnizorul nu este producătorul) cu o perioadă de valabilitate validă. 

6. Formular de depunere a ofertei (Anexa II). 

7. Formularul de Ofertă Financiară (Anexa III). 

8. Formularul de Ofertă Tehnică (Anexa IV), inclusiv specificațiile tehnice ale echipamentelor propuse și 

graficul specific al livrării echipamentelor și a garanției  

9. Formularul privind experiența și prestația anterioară (Anexa V) ca o scurtă descriere a experienței recente 

a aplicantului în implementarea contractelor de dimensiuni și natură similară (inclusiv echipamente), 

conform modelului prevăzut în Anexa V. Pentru fiecare contract, trebuie să se indice valoarea 

contractului, durata contractului și dovada implicării companiei în implementarea reușită și la timp a 
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contractului, precum și un formular de verificare a referințelor oferit de IREX, care include: Numele, 

Prenumele, poziția, organizația, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei de referință. 

Aplicantul trebuie să furnizeze copii ale contractelor de dimensiune și natură similară cu echipamentul 

solicitat în temeiul prezentului RfP. 

 

10. Evaluarea ofertei 

 

  Examinare preliminară: 

 

10.1 Procedura de verificare 

Aplicantul trebuie să se asigure că oferta sa conține toate documentele necesare, inclusiv (dar fără a se limita la): 

• Valabilitatea ofertei este indicată corespunzător perioadei solicitate în Anexa II. Orice ofertă cu o 

perioadă de valabilitate mai scurtă va fi respinsă. 

• Toate documentele, inclusiv documentația tehnică și financiară, solicitate în clauza 9 “Conținutul ofertei” 

din Instrucțiuni pentru Aplicanți, au fost transmise, sunt complete și sunt clare. Dacă lipsesc oricare 

dintre documentele menționate în prezenta clauză, oferta va fi respinsă. 

 

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. 

(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; 

http://www.sam.gov/
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(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 neeligibil sunt la discreția IREX. IREX nu este 

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

 

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. 

 

10.3 Evaluare tehnică 

 

10.3.1 Conformitatea tehnică a ofertelor 

• IREX va evalua inițial specificațiile tehnice "obligatorii" ale bunurilor/echipamentelor propuse pe baza 

criteriului: „trece/nu trece”. Ofertele aplicanților care nu îndeplinesc cerințele obligatorii indicate în 

Anexa I - Specificații Tehnice, vor fi respinse ca fiind necorespunzătoare. 

• Orice ofertă care oferă soluții tehnice alternative, care afectează în mod substanțial calitatea și 

performanța necesară a bunurilor/echipamentelor va fi respinsă ca fiind necorespunzătoare. 

 
10.3.2 Scor tehnic 

• Aplicanții care îndeplinesc cerințele specificate la clauza 10.3.1 vor fi apoi evaluați folosind punctele 

tehnice de merit din Anexa I - Matricea scorului tehnic. În urma evaluării tehnice, fiecărei oferte i se 

acordă un scor tehnic (ST), cu maxim 50 de puncte, care trebuie luate în considerare la evaluarea 

combinată a ofertelor. 

• La această etapă, o ofertă va fi respinsă dacă nu obține scorul tehnic minim de 10 puncte înainte de 

deschiderea și compararea oricărei oferte financiare. 

 

10.4 Evaluare financiară 

Ofertele care îndeplinesc toate cerințele obligatorii ale specificațiilor tehnice, astfel cum sunt specificate în clauza 

10.3.1 și care au obținut punctajul tehnic minim necesar, specificat în clauza 10.3.2, vor trece la evaluarea 

financiară. Evaluarea financiară include etapele descrise mai jos. 

 

10.4.2 Scor financiar 
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• Oferta cu cel mai mic preț evaluat (Fmin) i se va acorda un scor financiar (SF) de 50 de puncte. Scorurile 

financiare ale celorlalte oferte vor fi calculate folosind următoarea formulă: 

• SF = (Fmin / Fi) x 50 

unde Fmin este cel mai mic preț evaluat al ofertei. 

Fi este prețul evaluat al ofertei examinate. 

 

În urma evaluării financiare, fiecărei oferte i se acordă un scor de maxim 50 de puncte, care va fi luat în 

considerare la evaluarea combinată a ofertelor. 

 

10.5 Evaluarea combinată și clasamentul aplicanților 

Scor combinat 

• În urma evaluării, fiecărei oferte i se va acorda un punctaj tehnic și financiar combinat folosind următoarea 

formulă: 

• S = ST + SF 

• Unde: ST reprezintă punctajul tehnic al aplicantului. 

 SF reprezintă scorul financiar al aplicantului. 

 

Clasamentul aplicanților 

Ofertele sunt clasificate în funcție de punctajele tehnice și financiare combinate. 

Oferta cu cel mai mare scor combinat va fi luată în considerare pentru atribuirea contractului. 

 

* IREX Moldova / Comunitatea Mea își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă, în cazul în care, o astfel de 

acțiune este considerată a fi în interesul organizației. 

 

10.6 Atribuirea și reînnoirea contractului 

 

Aplicantul premiat va semna un Contract de vânzare-cumpărare cu preț fix bazat pe cantitățiile solicitate și 

specificațiile tehnice ale echipamentelor aprobate de IREX. 

 

Plățile vor fi efectuate după livrarea echipamentului, setarea echipamentului și furnizarea instruirii de 

orientare a utilizatorilor de la fiecare dintre locațiile de implementare a proiectului.  Plățile vor fi calculate 

şi achitate în lei Moldovenești conform cursului oficial de schimb stabilit de către Banca Națională a 

Moldovei (BNM) în raport cu Dolarul SUA (USD) la data la care este (sunt) emisă (e) factura fiscală de 

către Vânzător. Nu se vor efectua plăți în avans. 

 

10.7 Aplicantul câștigător va transmite fiecărei Primării, în termenul menționat în contractul de vânzare-

cumpărare, documentul emis de producător care confirmă producția de buldoexcavatoare (data, locația, modelul). 

 

10.8 Număr DUNS 

Aplicantul câștigător va trebui să deschidă un număr DUNS pe 

http://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do, în termen de 2 (două) săptămâni de la primirea notificării 

de la IREX despre atribuirea contractului. 

  

http://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do
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Anexa I 

 

Specificații tehnice (TS) 

Echipamentele configurate pentru acest RfP trebuie să îndeplinească următoarele specificații tehnice și cerințe 

generale: 

 

Articole care urmează a fi furnizate/  Buldoexcavatoare  

Cantitatea/Quantity 3 unități (trei unități) 

Articol/Item 

Specificații Tehnice 

Cod/Code Descriere (pentru o unitate) 

Tipul Combustibilului/Fuel type <OBLIGATORIU> Motorină/Diesel 

Tipul transmisiei /Transmission type < OBLIGATORIU> 
Sincronizat, 4x4/ Synchronized, 

4x4 

Presiunea maximă în sistemul hidraulic /Max. 

pressure in the hydraulic system 
< OBLIGATORIU> 

Minimum 220 bar 

Debitul pompei hidraulice /Hydraulic pump 

flow 
< OBLIGATORIU > 

Minimum 55 l/min 

Certificări ale echipamentului  

Standard de mediu /Environmental standard <OBLIGATORIU> 

Etapa IV în conformitate cu 

Directiva 97/68 / CE / Minimum 

Stage IV according to Directive 

97/68/EC 

ROPS (Roll Over Protection System) <OPȚIONAL> 
conform/according to ISO 

3471:2008 

FOPS (Falling Object Protection System) <OPȚIONAL> 
conform/according to ISO 

3449:2005 

Parametrii buldoexcavatorului 

Mecanica și stabilitatea/Mechanics and stability < OBLIGATORIU > 
Braț extensibil, glisant pe 

orizontală 

Adâncimea de săpare/Dig depth < OBLIGATORIU > 

 

Minimum 4,3 m 

Raza de acțiune a cupei (de la nivelul solului 

pînă la axul de rotație a brațului) / Reach 

(ground level to slew center) 

 < OBLIGATORIU> Minimum 5,2 m 

Înălțimea de încărcare/Load-over height  < OBLIGATORIU> 

 

Minimum 3,7 m 
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Articole care urmează a fi furnizate/  Buldoexcavatoare  

Cantitatea/Quantity 3 unități (trei unități) 

Articol/Item 

Specificații Tehnice 

Cod/Code Descriere (pentru o unitate) 

Forța de rupere a cupei:/Bucket tear out force:  <OBLIGATORIU> Minimum 28 kN 

Lățimea cupei/Bucket width <OBLIGATORIU> 400 mm +/- 50mm 

Lățimea cupei suplimentare/Extra bucket width <OBLIGATORIU> 600 mm +/- 50mm 

Parametrii încărcătorului frontal /Front loader parameters 

Tipul încărcătorului /Loader type <OBLIGATORIU> 

Încărcător multifuncțional cu 

cupă articulată /Multifunctional 

loader with articulated loader 

bucket 

Volumul încărcătorului/Loader volume  <OBLIGATORIU> 

 

1 m³  

Lățimea încărcătorului/Loader width <OBLIGATORIU> Minimum 2 m 

Înălțimea de descărcare / Dump height  <OBLIGATORIU> Minimum 2,7 m 

Alte accesorii / Other instrumentation and accessories 

Tahometru/Tachometer < OBLIGATORIU> 
Instalat din uzină/Installed from 

the factory 

Indicatorul de temperatură al lichidului de răcire 

a motorului /Engine coolant temperature gauge 
<OBLIGATORIU> 

Instalat din uzină/Installed from 

the factory 

Indicatorul nivelului de combustibil /Fuel level 

indicator 
<OBLIGATORIU> 

Instalat din uzină/Installed from 

the factory 

Contor de ore lucrate (utilaj*oră) / Eq.-Hour 

meter 
<OBLIGATORIU> 

Instalat din uzină/Installed from 

the factory 

Sistem de alarma /Warning system <OBLIGATORIU> 
claxon și semnalizare luminoasă/ 

audible (horn) and visual 

Lămpi de lucru față și spate /Front and rear 

working lights 
<OBLIGATORIU> 

Instalat din uzină/Installed from 

the factory 

Scaun reglabil cu centura de siguranță 

/Adjustable seat with safety belt 
<OBLIGATORIU> 

Instalat din uzină/Installed from 

the factory 

Ștergătoarele și ștergătoarele din față și din spate <OBLIGATORIU> Instalat din uzină/Installed from 
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Articole care urmează a fi furnizate/  Buldoexcavatoare  

Cantitatea/Quantity 3 unități (trei unități) 

Articol/Item 

Specificații Tehnice 

Cod/Code Descriere (pentru o unitate) 

/Front and rear washer and windshield wipers the factory 

Set de scule standard /Standard tool kit <OBLIGATORIU> 1 unitate/pc 

Stingător de incendiu /Fire extinguisher <OBLIGATORIU> 1 unitate/pc 

Semn de averizare (triunghi)/Avoidance sign 

(triangle) 
<OBLIGATORIU> 

1 unitate/pc 

Vestă de siguranță pentru trafic fluorescent 

reflectorizantă /Fluorescent reflective traffic 

safety vest 

<OBLIGATORIU> 

1 unitate/pc 

Trusă medicală/ Emergency/ Medical kit <OBLIGATORIU> 1 unitate/pc 

 

 

Matricea ScoruluiTehnic/Technical Score Matrix 

 

Criterii pentru o unitate/ 

Criteria per Unit 

Minimul necesar pentru o 

unitate/Minimum 

Mandatory per Unit 

Scala de atribuire a punctajului/Scale 

Definition 

Puterea motorului /Engine 

power (KW) Minim 60 kW 

Puncte de evaluare: 

[60-65) KW 2 puncte  

[65-70) KW 4 puncte 

[70-75) KW 6 puncte 

[75-80) KW 8 puncte 

>=80KW 10 puncte 

Numărul de ore de lucru pe 

an acoperite de garanție 

(h/an) / 

Number of working 

hours per year covered 

by warranty (h/year) Minim 1,000 utilaj*ore/an  

Puncte de evaluare: 

[1,000-1,100) utilaj*ore/an  2 puncte 

[1,100-1,200) utilaj*ore/an  4 puncte 

[1,200-1,300) utilaj*ore/an  6 puncte 

[1,400-1,500) utilaj*ore/an  8 puncte 

>=1,500 utilaj*ore/an 10 puncte 

Disponibilitatea centrului 

de deservire /Service 

availability 

Minim 1 centru de deservire 

în Moldova, cu instrumente 

specializate, personal 

calificat și piese de schimb / 

Puncte de evaluare: 

1 locația centrului de deservire – amplasat în 

Chișinău sau în apropiere, (în raza de 20 km) – 

2 puncte 

1 centru de deservire în Chișinău și o echipă 

mobilă – 4 puncte 

mai multe centre de deservire în Moldova – 6 

puncte 
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mai multe centre de deservire în Moldova și o 

echipă mobilă – 8 puncte 

Garanție pentru echipament 

(luni)/Warranty for the 

equipment (months) 

Minim 12 luni, minim 1000 

utilaj*ore/an   

/Minimum 12 months, at 

minimum 1000wk/year 

Puncte de evaluare: 

[12-14) luni 2 puncte 

[14-16) luni 4 puncte 

[16-18) luni 6 puncte 

[18-20) luni 8 puncte 

[20-22) luni 10 puncte 

[22-24) luni 12 puncte 

>=24 luni 12 puncte 

Termen de livrare de la 

semnarea contractului 

(săptămâni) / Delivery time 

from signing 

the contract (weeks) 

Maxim 20 de săptămâni 

/Maximum 20 weeks  

Puncte de evaluare: 

(16-20] săptămâni 2 puncte 

(12-16] săptămâni 4 puncte 

(8-12] săptămâni 6 puncte 

(4-8] săptămâni 8 puncte 

(0-4] săptămâni 10 puncte sau livrare din stoc) 

Sistem de protecție la 

rostogolire / ROPS - 

rollover protection system Opțional 

Puncte de evaluare: 

certificarea nu este prezentată - 0 puncte 

certificare conform ISO 3471:2008 - 5 puncte  

Sistem de protecție la 

căderea obiectelor peste 

utilaj / FOPS - falling over 

protection system Opțional 

Puncte de evaluare: 

certificarea nu este prezentată - 0 puncte 

certificare conform ISO 3449:2005 - 5 puncte 

 

Punctele minime pentru calificare sunt de 10 puncte (înainte de redimensionare).  

Scorul total, maxim pentru criteriile de mai sus este de 60 de puncte. Acest număr este redimensionat la maximum 

50 de puncte tehnice (ST) direct proporțional folosind formula: 

ST=Ti*50/60, unde Ti este numărul total de puncte ale ofertei luate în considerare folosind scorul din tabelul de 

mai sus. 
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Anexa II 

 

FORMULAR DE DEPUNERE A OFERTEI 

 

 

Stimate Domnule/Doamnă,  

 

După ce am examinat documentele de Solicitare a ofertelor, a cărei recepționare este confirmată în mod 

corespunzător, noi, subsemnații, propunem să furnizăm trei buldoexcavatoare pentru Programul Comunitatea 

Mea, valoarea cărora poate fi stabilită în conformitate cu oferta financiară anexată și care este parte a acestei 

oferte. 

 

Ne asumăm, în cazul în care oferta noastră este acceptată, să începem și să realizăm complet toate livrabilele 

specificate în contract și în termenul prevăzut. 

 

Suntem de acord să respectăm această ofertă pentru o perioadă de nouăzeci (90) de zile de la termenul limită de 

depunere a ofertelor din RfP, rămânând obligatorie pentru noi chiar și în cazul unei modificări al cursului de 

schimb valutar al monedelor utilizate în contract, precum și alte circumstanțe, și pot fi acceptată în orice moment 

înainte de expirarea acestei perioade.  

 

Înțelegem că nu aveți nici o obligație de a accepta nici o ofertă pe care o puteți primi. 

 

 

Data / Lună/ Anul 

 

 

Semnătură 

 

 

(În calitate de) 

 

 

 

 

Autorizat în mod corespunzător să semneze oferta pentru și în numele 
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Anexa III 

 

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

Aplicantului i se solicită să pregătească oferta financiară și să o prezinte împreună cu oferta tehnică. 

Oferta financiară trebuie depusă ca un fișier separat. 

 

Toate prețurile / tarifele trebuie să fie calculate în USD (Dolari S.U.A) și să includă cota zero TVA (TVA 

0%). 

 

Oferta financiară trebuie să conțină o defalcare detaliată a costurilor. Furnizați cifre separate pentru fiecare 

grup sau categorie funcțională.  

 

Formatul prezentat mai jos trebuie utilizat în pregătirea ofertei financiare. 

 

Articol 

nr #   

D
es

c
ri

er
ea

 e
ch

ip
a

m
en

tu
lu

i 

Ț
a
ra

 S
u

rs
ă

  
și

 

N
a
ți

o
n

a
li

ta
te

 

C
a
n

ti
ta

te
a

 

P
re

ț 
p

en
tr

u
  

o
 u

n
it

a
te

 î
n

 U
S

D
 

P
re

ț 
to

ta
l 

în
 U

S
D

  

 (
co

l.
4
 x

 c
o
l 

5
) 

1 2 3 4 5 6 

1 Buldoexcavator 
[inserați: 

țara sursă 
3 

[inserați: 

suma] 
[inserați: suma] 

      

Prețul ofertei în USD 
N/A 

“ 
N/A 

“ 

TVA 0% N/A “ N/A “ 

Prețul total în USD 
N/A 

“ 
N/A 

“ 

 

* – Produsul trebuie să includă toate costurile suportate de Aplicant aferente executării serviciilor, cum ar fi 

cumpărarea, livrarea, instruirea personalului beneficiarului, garanția, cazarea, schimbarea componentelor 

deteriorate etc., inclusiv comisioanele, toate taxele vamale, taxele, impozitele, taxele de vânzare și alte taxe, 

precum, și costul livrării și asigurării bunurilor/echipamentelor până la destinația finală (fiecare dintre locațiile 

de implementare a proiectului) din țara IREX, achitate de Aplicant (cu excepția TVA). Prețurile indicare 

trebuie să corespundă în proporție de 100% cu articolele specificate în Anexa I (Specificații Tehnice) și 100% 

cu cantitățile specificate pentru fiecare articol din Anexa III (Formularul ofertei financiare). Ofertele parțiale și 

sau incomplete sunt respinse ca necorespunzătoare. 

 

 

 

 

/ semnătura / ștampila / data / 
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Anexa IV 

 

FORMULARUL DE OFERTĂ TEHNICĂ 

 

Aplicantul completează acest formular în conformitate cu instrucțiunile indicate. Nu se va admite nicio 

modificare a formatului și nu se vor accepta substituiri. 

 

Specificațiile tehnice 

Solicitate  

Specificațiile tehnice 

propuse de Aplicant 

Declarația de 

conformitate a 

aplicantului 

1. [inserați: Specificația 

tehnică a echipamentului 

conform RfP] 

 

[inserați: Specificația 

tehnică a 

echipamentului 

propus de aplicant] 

[inserați: Da sau 

Nu] 

2. “   

3. “   

 

Prin prezenta certificăm că echipamentele oferite în oferta noastră îndeplinesc cerințele după cum urmează: 

 

Termen de livrare:    zile calendaristice 

 

Perioada de garanției pentru echipamentul propus:    echipament-ore / ani 

 

Locația centrului(lor) de deservire pentru serviciile post-vânzare, inclusiv reparația conform garanției: 

             

             

              

 

Garanția acoperă următoarele: 

 

Articolul 

Garanția (completați informațiile despre politicile de 

garanție și condițiile de utilizare în care garanția nu mai 

este aplicabilă)  

Buldoexcavator [inserați: descrierea] 1 

 “ 

 “ 

 “ 

 “ 

 “ 

 “ 

 “ 

 “ 

 

 

 

 
1 [Aplicantul va enumera evenimentele acoperite de garanție (ex: „defecte de fabricație” sau „toate incidentele, 

inclusiv daune accidentale”, etc.)] 
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Anexa V 

 

FORMULARUL PRIVIND EXPERIENȚA ȘI PRESTAȚIA ANTERIOARĂ 

 

Aplicantul completează acest formular în conformitate cu instrucțiunile indicate. Nu se va admite nicio 

modificare a formatului și nu se vor accepta substituiri. 

 

Aplicantul trebuie să prezinte informații cu privire la fiecare contract pentru care compania/entitatea sa, fie 

individual ca entitate corporativă, fie ca una din principalele companii din cadrul unei asocieri, a fost 

contractată juridic în ultimii 3 (trei) ani. Se solicită minim 3 referințe. 

 

Aplicantul trebuie să includă copii ale contractelor indicate pentru echipamente de dimensiuni și natură 

similară, așa cum se solicită în acest RfP și inclus în oferta Aplicantului. 

 

Numele aplicantului [inserați: Numele complet al aplicantului] 

 

Referința 1 

Denumirea Contractului: 

 

[introduceți: numărul de înregistrare și denumirea 

contractului] 

Numele Beneficiarului: 

 

[introduceți: numele complet al beneficiarului] 

Informații complete de Referință ale 

Beneficiarului 

 

[introduceți: nume, poziție, numărul de telefon și 

adresa de email]  

Țara: 

 

[introduceți: denumirea țării beneficiarului] 

Adresa: [introduceți: adresa completă a  beneficiarului] 

Denumirea companiilor asociate, dacă 

este cazul:  

[introduceți: numele complet al companiei (iilor) 

Data de început a contractului 

(Luna/Anul): 

[introduceți: data] 

Data finalizării contractului (Luna/Anul): 

 

[introduceți: data] 

Valoarea Contractului (în valuta curentă 

USD): 

[introduceți: valoarea sumei] 

Descriereaechipamentului furnizat: [introduceți: descrierea echipamentului] 

 

Referința 2  

Denumirea Contractului: 

 

[introduceți: numărul de înreg. și denumirea 

contractului] 

Numele Beneficiarului: 

 

[introduceți: numele complet al  beneficiarului] 

Informații complete de Referință ale 

Beneficiarului 

 

[introduceți: nume, poziție, numărul de telefon și 

adresa de email]  

Țara: 

 

[introduceți: denumirea țării beneficiarului] 

Adresa: [introduceți: adresa completă a  beneficiarului] 
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Denumirea companiilor asociate, dacă 

este cazul:  

[introduceți: numele complet al companiei (iilor) 

Data de început a contractului 

(Luna/Anul): 

 

[introduceți: data] 

Data Finalizării contractului 

(Luna/Anul): 

 

[introduceți: data] 

Valoarea Contractului (în valuta curentă 

USD): 

[introduceți: valoarea sumei] 

Descrierea echipamentului furnizat: [introduceți: descrierea echipamentului] 

 

Referința 3 

Denumirea Contractului: 

 

[introduceți: numărul de înreg. și denumirea 

contractului] 

Numele Beneficiarului: 

 

[introduceți: numele complet al  beneficiarului] 

Informații complete de Referință ale 

Beneficiarului 

 

[introduceți: nume, poziție, numărul de telefon și 

adresa de email]  

Țara: 

 

[introduceți: denumirea țării beneficiarului] 

Adresa: 

 

[introduceți: adresa completă a  beneficiarului] 

Denumirea companiilor asociate, dacă 

este cazul:  

 

[introduceți: numele complet al companiei (iilor) 

Data de început a contractului 

(Luna/Anul): 

 

[introduceți: data] 

Data Finalizării contractului 

(Luna/Anul): 

 

[introduceți: data] 

Valoarea Contractului (în valuta curentă 

USD): 

 

[introduceți: valoarea sumei] 

Descrierea echipamentului furnizat [introduceți: descrierea echipamentului] 

 

Atașat sunt copiile documentelor originale (bifați boxa aferentă documentelor atașate)  

 Profilul companiei (informație generală despre aplicant/descrierea profilului companiei) până la 2 pagini, 

dacă este disponibil.  

 Copia contractelor indicate pentru echipamente de dimensiuni și natură similară, așa cum se solicită în 

acest RfP și este inclus în oferta Aplicantului. 

 ATENȚIE: IREX își rezervă dreptul de a contacta toți beneficiarii actuali și foștii (cumpărători) ai 

Aplicantului pentru a solicita informații de referință. 


