
Invitație de participare la tender pentru achiziționarea automobilului 

 

Proiectul Consolidarea Eficacităţii Reţelei de Asistenţă Socială                       

Sursa de Finanţare: Credit IDA 5001 

                                                            

 Ref Contractuală# G-S/44/IDA 

 

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

“Cumpărător”)  anunță tender și invită toți ofertanții calificați să prezinte ofertele pentru livrarea 

următoarelor bunuri:  

 

(i) automobil (4-5 locuri) – 1 unitate. 

 

Fiecare ofertant va depune doar o singură ofertă, în mod individual. Bunul propus va fi supus 

evaluării și contractul va fi atribuit ofertantului calificat care va depune oferta cu cel mai mic 

preț, cu condiția corespunderii cerințelor tehnice. Participantul trebuie să prezinte Oferta de Preţ 

în original, semnată și stampilată de ofertant, 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, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova,  

Pentru: Serghei Merjan, Consultant în Procurări 

Proiectul Consolidarea Eficacităţii Reţelei de Asistenţă Socială 

Str.Vasile Alecsandri Street nr.1, et.2, anticamera. MD2009, Chişinău, Moldova 

E-mail: hssap@mmpsf.gov.md  

 

Ofertanții trebuie să demonstreze capacitatea financiară și tehnică de a executa contractul,  

conform cerințelor expuse mai jos. Oferta urmează a fi prezentată în limba Română şi însoţită de 

documentaţia tehnică adecvată, catalog(e) şi alte materiale și informaţii pertinente pentru articol 

din ofertă. Parametrii tehnici ale bunului propus trebuie să fie descrise detaliat cu oferirea după 

caz referințelor la pagina web a producătorului. Termenul de livrare trebuie să fie specificat 

expres și nu va depăși 45 zile calendaristice de la data semnării contractului. 

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 27 iulie 2017, ora 10.00 (ora Moldovei). 

Ofertele vor fi deschise imediat după expirarea termenului limită de depunere.  

Ofertele depuse după expirarea termenului limită nu vor fi acceptate. 

 

Documentul de solicitare de oferte care include specificațiile tehnice și toate detaliile și 

formularele necesare poate fi accesat pe link-ul de mai jos sau obținut în urma solicitării 

expediate la adresa de email hssap@mmpsf.gov.md cu mențiune ”achiziții automobil”. 

Solicitările de clarificare și toate întrebările privind achiziția respectivă pot fi depuse la aceeași 

adresa de email.  Vor fi acceptate solicitările de clarificare depuse pînă 22 iulie 2017. 

 

 

Documentul de solicitare de oferte 

 

mailto:hssap@mmpsf.gov.md
mailto:hssap@mmpsf.gov.md
http://www.mmpsf.gov.md/sites/default/files/documentul_de_solicitare_de_oferte_achizitie_automobil.doc

