
ÎN ATENȚIA APLICANȚILOR  

pentru Cererea de Ofertă (RfP) FY21-CM-EQP (01) RELANSATĂ !!! 
 

Cele mai frecvente erori/omisiuni identificate la depunerea ofertelor pentru  

Cererea de Ofertă (RfP) FY21-CM-EQP (01): 
 

A. Erori depistate la etapa de examinare preliminară: 

1. Oferta nu conține toate documentele solicitate conform prevederilor din clauza 9 “Conținutul 

ofertei” din secțiunea  „Instrucțiuni pentru aplicanți din RfP”. ATENȚIE: Asigurați-vă că ați inclus în 

Ofertă toate documentele solicitate în Cererea de Ofertă! 

 

2. Perioada de valabilitate a ofertei nu corespunde cerințelor solicitate în Cererea de Ofertă.  

ATENȚIE: Perioadă de valabilitate a ofertelor este de nouăzeci (90) de zile de la termenul limită 

de depunere a ofertelor din RfP! 

3. Nu se respectă formatul formularelor de depunere a ofertei din RfP, spre exemplu numărul de 

identificare al RfP.    

ATENȚIE:  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. Erori depistate la etapa de evaluare tehnică: 

1. Sunt propuse utilaje care nu îndeplinesc specificații tehnice/cerințele obligatorii indicate în Anexa I, 

Specificații Tehnice:  

 – una dintre aceste erori ar fi nerespectarea Standardului de mediu solicitat. Standardul de emisii 

a motorului utilajului propus trebuie să corespundă în mod obligatoriu, cel puțin nivelului IV (Stage 

IV) conform Directivei 97/68/EC și a amendamentelor ulterioare. 

ATENȚIE: asigurați-vă că utilajul propus îndeplinește specificațiile tehnice/cerințele obligatorii 

indicate în Anexa I, Specificații Tehnice din RfP. 

 

2. Pentru utilajele propuse se vor prezenta , în cazul în care există, certificările ROPS (Roll Over 

Protection System, conform ISO 3471:2008) și FOPS (Falling Object Protection System, conform 

3449:2005), inclusiv rapoartele de încercări. 

 

ATENȚIE: în cazul în care dispuneți de astfel de certificate ROPS și FOPS acestea se vor prezenta la 

depunerea Ofertei. 

 

3.  Certificatele solicitate în RfP sunt prezentate cu termen de valabilitate expirat. 

ATENȚIE: Asigurați-vă că ați inclus în Ofertă Certificate cu termen de valabilitate valid. 

 

C. Erori depistate la etapa de evaluare financiară: 

1. Prețul echipamentului depășește plafonul indicat în punctul 7 din Cererea de Ofertă.  

 

ATENȚIE:  Asigurați-vă că prețul pentru echipamentul propus nu depășește plafonul stabilit în punctul 

7 din Cererea de ofertă.  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. 


