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Procurarea Lucrărilor de reconstrucție/renovare a localului destinat  

Agenției de Asistență Socială și unor edificii ale MMPSF 

 

Titlul proiectului: Proiectului „Consolidarea Eficacității Rețelei de Asistență Socială” 

                     

Sursa de finanţare: Creditul Băncii Mondiale Nr.: 5001-MD  

   

Contract Ref: # W-02/IDA 

    

Stimate Antreprenor,  

 

1. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova (în continuare 

numit “Angajator”) în calitate de instituție abilitată pentru implementarea Proiectului, invită 

agenţii economici calificați să depună ofertele sigilate pentru Lucrări de 

reconstrucție/renovare a localului destinat Agenției de Asistență Socială și unor edificii ale 

MMPSF, din str. V. Alexandri 1, mun.Chișinău. Lucrările vor include lucrări de 

reconstrucție/renovare a încăperilor localului destinat Agenției de Asistență Socială şi  reţelelor 

inginereşti de alimentare cu energie electrică,  apă, canalizare, încălzire, ventilare, sistemelor de 

telecomunicații și informaționale, pază și anti-incendiară etc. Achiziția se va desfășura în 

conformitate cu procedurile Băncii Mondiale descrise în „Ghidul de Achiziţii în cadrul 

Împrumuturilor BIRD şi al Creditelor AID”. 

Participantul trebuie să prezinte Oferta de Preţ în original, semnată și stampilată, în forma 

propusă şi marcată „ORIGINAL” la fel şi o copie marcată „COPIE” care vor fi sigilate în plic şi 

expediate la următoarea adresă: 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova 

Pentru: Serghei Merjan, Consultant în achiziții 

Proiectul Consolidarea Eficacității Rețelei de Asistență Socială 

str. V. Alecsandri nr. 1, etajul 5, of. 502, Chisinau, MD-2009, Moldova 

   Telefon:  +373 22 26 93 31;  

  E-mail: hssap@mmpsf.gov.md 

 

Toate întrebările, solicitările de clarificare urmează a fi expediate la adresa de email  

hssap@mmpsf.gov.md, cu mențiune ”Lucrări de reconstrucție/renovare”. Solicitările de 

clarificare vor fi acceptate pînă 10 aprilie 2017 ora 13:00.  

 

Toate detaliile referitor la achiziție, precum și cantitățile de lucrări, formularele necesare se 

conțin în documentul de solicitare de oferte, care poate fi obținut (fără plată) la solicitare în scris 

pe adresa de email hssap@mmpsf.gov.md 

 

Oferta dumneavoastră trebuie depusă pînă la data  de 14 aprilie 2017, ora 10:00 la adresa de 

mai sus. Ofertele depuse cu întîrziere vor fi respinse și returnate nedeschise ofertanților. 

Deschiderea ofertelor va avea loc la 14 aprilie 2017 ora 10:00, în sala de ședințe a MMPSF.   

  

 

mailto:hssap@mmpsf.gov.md
mailto:hssap@mmpsf.gov.md
mailto:hssap@mmpsf.gov.md

