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INSTRUCȚIUNE PENTRU OFERTANȚI 
 
 
Cerere de oferte:    2022.JDO.01 
 

 Data publicării anunțului:   17 octombrie 2022 
 Termenul limită de prezentare a ofertelor: 27 octombrie 2022; ora 11:00 

 
 
CONTEXT 
 
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova este una dintre instituțiile administrației publice 
centrale cu importanță capitală și principalul furnizor al serviciilor de securitate publică la nivel 
național. Potrivit cadrului legal, în condiții de normalitate, dar și în situații de criză, prin intermediul 
structurilor specializate din subordine, MAI participă la îndeplinirea funcției generale de poliție a 
statului. În contextul regionalizării poliției, pentru a asigura o mai bună interoperabilitate a 
subdiviziunilor MAI și a reduce timpul de reacție la intervenții, MAI va lucra la elaborarea platformei 
e-contravenție (digitalizarea contravențiilor), care va face  posibilă documentarea electronică a 
contravențiilor (de exemplu documentarea digitală la fața locului a accidentelor rutiere, a cazurilor 
de violență in familie, huliganismului, etc). Fundația Soros Moldova sprijină procesul de pilotare a e-
contravenției prin dotarea cu echipamentul necesar sectoarelor de poliție din localitățile îndepărtate 
ale țării care au necesitate sporită de echipament hardware. Astfel, prin asigurarea poliției cu 
echipamentul necesar, angajații poliției vor oferi servicii mai operative cetățenilor, iar prin 
digitalizarea contravențiilor va fi redus factorul de coruptibilitate. 
 
Acest obiectiv este realizat în cadrul proiectului „Suport pentru reforme durabile și asigurarea bunei 
guvernări a domeniului afacerilor interne din Republica Moldova”. 
 
Fundația organizează o licitație pentru a selecta o companie care va furniza echipament hardware 
pentru Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției din Republicii Moldova. 
 
 
PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI 
 
Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente: 
• Ofertă tehnică (conform Formularului A. Oferta tehnică și Formularului B. Declarația ofertantului); 
• Ofertă financiară (conform Formularului C. Oferta financiară). 
 
La pregătirea dosarului, solicitanții vor examina în detaliu cererea de ofertă. Lipsa anumitor informații, 
esențiale pentru executarea contractului, solicitate în cererea de ofertă, pot duce la respingerea 
propunerii. 
 
Toate costurile legate de pregătirea și/sau depunerea dosarului de aplicare vor fi suportate de către 
ofertanți, indiferent dacă propunerea lor a fost selectată sau nu.  
 
Dosarele incomplete nu vor fi examinate.  
 
Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail, la următoarea adresă: procurement@soros.md. 
Ofertele, precum și toată corespondența cu ofertantul va fi în limba română. 
Termen-limită de depunere: 27 octombrie 2022; 11:00. 
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Fundația nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită. 
 
Vă rugăm să vă asigurați că ofertele  tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate, în același 
timp oferta financiară urmează a fi protejată prin parolă. Parola va fi dezvăluită doar la solicitarea în 
scris de Fundație, la etapa de deschidere a ofertelor. 
 
La expedierea ofertelor, vă rugăm să includeți în subiectul e-mailului: 

 pentru ofertă tehnică -  Subiect:  OT_ 2022.DJDO.01_Nume ofertant 
 pentru ofertă financiară - Subiect:  OF_ 2022.DJDO.01_Nume ofertant 

 
După expedierea dosarului, vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de Fundație, fapt 
confirmat printr-un e-mail în acest sens. Fundația este responsabilă numai pentru dosarele a căror 
primire a fost confirmată. 
 
Un ofertant poate retrage, înlocui sau modifica oferta după ce a fost depusă, în orice moment înainte 
de termenul limită pentru depunere, prin trimiterea unei notificări scrise către fundație. Oferta 
înlocuită sau modificată trebuie depusă odată cu notificarea.  
Toate notificările trebuie trimise respectând procedura depunerii ofertelor, marcându-le clar prin 
adăugarea cuvintelor „retragere”, „substituire”, sau „modificare” la subiectul e-mailului. 
 
Toate documentele menționate mai jos vor fi prezentate în fișiere separate PDF, conform 
instrucțiunilor. Atenție: în denumirea fișierelor nu vor fi utilizate diacritice. 
 
Ofertele vor fi valabile 30 zile din momentul depunerii. 
 
ORAR 
 
Următoarele termene limită se aplică acestei cereri de oferte: 
 

Acțiune Termen limită 
CDO emisă 17 octombrie 2022 
Termen limită pentru întrebările contractorilor 21 octombrie 2022 
Termen limită pentru răspunsurile noastre 24 octombrie 2022 
Termen limită pentru propunerea contractantului 27 octombrie 2022, 11:00  
Verificarea conformității ofertelor cu CDO 28 octombrie 2022 
Selecția finală a contractorului 31 octombrie 2022 
Data de începere a contractului  04 noiembrie 2022 
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OFERTA TEHNICĂ (OT)  
 
Oferta tehnică (datată, semnată și ștampilată de ofertant) va fi prezentată în limba română și va 

include: 
Formularul A. Oferta tehnică (disponibil pentru descărcare ca fișier separat) 

Descrierea detaliată a specificațiilor tehnice și termenul de garanție (denumirea 
fișierului PDF: Specificații tehnice); 

Formularul B. Declarația ofertantului (disponibil pentru descărcare ca fișier separat) semnată de 
reprezentantul legal cu aplicarea amprentei ștampilei (denumirea fișierului PDF: Declarația 
Ofertantului), și va conține copia unui extras din 2022 din registrul persoanelor juridice (denumirea 
fișierului PDF: Extras Registru). 

 
Experiența mai mare 5 ani în furnizarea echipamentului hardware va constitui un avantaj. 
Experiență în livrarea și mentenanța echipamentului hardware pentru sectorul public va constitui un 
avantaj. 

 
Atenție: orice informație financiară furnizată în propunerea tehnică poate duce la descalificarea 
ofertantului. 
 
 
OFERTA FINANCIARĂ (OF)  
 
Pentru a prezenta oferta financiară ofertantul va completa Formularul C (disponibil pentru descărcare 
ca fișier separat). 
Oferta va include toate cheltuielile legate de îndeplinirea sarcinilor indicate în CDO. Oferta financiară 
va include suma solicitată în dolari SUA (USD), inclusiv toate impozitele/taxele și TVA, în conformitate 
cu legislația Republicii Moldova.  
Oferta va fi datată, semnată și ștampilată.  
 
Companiile vor prezenta oferta pentru un Lot separat sau pentru mai multe Loturi. Fundația poate 
selecta companii diferite pentru fiecare Lot aparte sau poate fi selectată o companie care va furniza 
bunuri pentru mai multe Loturi.  
 
Pentru ofertele financiare care au fost deschise, fundația va verifica și corecta erorile nesemnificative 
după cum urmează:  

 în cazul constatării unei discrepanțe între prețul unitar și totalul estimat pe linie va fi corectat 
totalul; 

 în cazul în care există o eroare într-un total corespunzătoare adăugării sau scăderii 
subtotalurilor, se corectează totalul. 

Dacă ofertantul nu acceptă corectarea erorilor făcute de fundație, propunerea va fi respinsă. 
 
În cazul în care ofertantul prezintă oferta în altă valută decât dolari SUA (USD), aceasta va fi recalculată 
în USD, conform ratei de schimb stabilite de BNM din data deschiderii ofertelor. 
 
Ofertele tehnice și financiare vor fi deschise în cadrul unei ședințe (videoconferință) la data de 28 
octombrie 2022, ora 11.00, prin intermediul unei platforme online. Ofertanții vor fi anunțați 
suplimentar despre data, ora și modalitatea de participare la ședință pentru deschiderea ofertelor. 
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EVALUAREA DOSARELOR ȘI STABILIREA CÂȘTIGĂTORULUI 
Vor fi acceptate pentru examinare doar dosarele complete. Evaluarea ofertelor va fi efectuată într-o 
singură etapă. 
 
După validarea dosarelor de către comisia de achiziții a fundației formată din cinci membri, ofertele 
vor fi transmise spre evaluare. Ofertele tehnice vor fi analizate în vederea corespunderii cerințelor 
minime din Caietul de sarcini. 
 
Ofertanții vor recepționa un e-mail de la fundație, prin care va fi solicitată parola pentru oferta lor 
financiară la următoarea adresă: procurement@soros.md. 
 
Câștigătorul concursului va fi determinat pentru fiecare Lot în parte. 
Câștigătorul pentru fiecare lot va fi ofertantul a cărui ofertă de preț este cea mai avantajoasă.  
 
Rezultatele evaluării ofertelor tehnice și financiare vor fi anunțate prin e-mail. 
 
SEMNAREA CONTRACTULUI ȘI PLATA 
 
Fundația va semna un contract de achiziție cu companiile câștigătoare. Contractul va produce efecte 
juridice din momentul semnării (estimativ luna noiembrie 2022) și se va finaliza nu mai târziu de luna 
decembrie 2022. Achitarea pentru echipament va fi efectuată în conformitate cu prevederile 
contractului. Condițiile de plată vor fi negociate și agreate de ambele părți.  
 
CONFIDENŢIALITATE ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
Ofertele înscrise la concurs vor conține, direct sau indirect, date cu caracter personal. Fundația Soros 
Moldova va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal în procesul de colectare, prelucrare 
și stocare a acestora. Fundația Soros Moldova este înregistrată ca operator de date cu caracter 
personal, nr.0001383-002, și va prelucra datele personale în condițiile prevăzute de Legea privind 
protecția datelor cu caracter personal). 
 
CONFLICT DE INTERESE 
 
Principiile fundamentale ale Fundației Soros Moldova în domeniul conflictului de interese sunt 
următoarele: 
• Toate conflictele de interese potențiale sau care sunt în efect trebuie declarate; 
• Nici o persoană nu ar trebui să fie în poziție de decident asupra cazului său; 
• Self-dealing-ul este interzis. 
 
ANTIFRAUDĂ ȘI CORUPȚIE 
 
Fundația Soros Moldova aplică cu strictețe politica de toleranță zero la practicile interzise, ce includ 
fraudă, corupție, complicitate, practici neetice sau neprofesionale și obstrucționarea ofertanților. 
Fundația solicită tuturor ofertanților să respecte standardele de etică în timpul procesului de achiziție 
și implementare a contractului. 
 
Notă: Fundația își rezervă dreptul de a respinge și de a renunța la achiziționarea bunurilor pentru a 
prioritiza interesul major al organizației.  
 


