
 

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ SOARTA  

Nr. 12/10.10.2021 
 

CERERE DE OFERTĂ 
Stimate domn/Stimată doamnă Administrator, 

 
 

 
 
Asociația Obștească SOARTA, cod fiscal 1017620000203 cu sediul or. Soroca, str. Mateevici nr. 1, 

ap. 17 vă invită să transmiteți o propunere financiară pentru achiziție unui lot de combustibil , 

necesare a fi realizate si derulate în cadrul proiectului transfrontalier 2SOFT/1.1/187  “Educație 

pentru dezvoltarea abilităților in domeniile creative si producție de pe ambele parți ale Prutului”. 

 

Caracteristicile tehnice minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de atribuire a 

contractului de achiziție și formularele tip se regăsesc în documentația atașată.  

 

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 13.10.2021 

 

Oferta comercială trebuie să fie cu TVA valoarea 0 conform Hotărârii de Guvern anexată.  

Oferta trebuie să includă data livrării mărfii.  

  

 

Întocmit 

Comisia de evaluare 

Asociația Obștească SOARTA 

 

Informații achizitor: 

Asociația Obștească SOARTA,  

Adresa: or. Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17 MD 3000 

Persoana de contact: Asea Railean 

Telefon: 069182226 

Email: director.soarta@gmail.com 

mailto:director.soarta@gmail.com


Documentația de atribuire 

pentru Achiziție unui lot de combustibil   

1. Informații achizitor: 

Asociația Obștească SOARTA,  

Adresa: or. Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17 MD 3000 

Persoana de contact: Asea Railean 

Telefon: 069182226 

Email: director.soarta@gmail.com  

 

2. Sursa de finanțare: 

Proiect transfrontalier  2SOFT/1.1/187 „Educație pentru dezvoltarea abilităților în domeniile 

creativitate și producție de ambele părți ale Prutului” în cadrul Programului Operațional Comun 

România-Republica Moldova ENI 2014-2020 

 

3. Obiectul contractului 

Denumire contract: Achiziție unui lot de combustibil  

 

Denumire Cod produs  U.M. Cant 

Combustibil  litri 2400  

 
Durata contractului: maxim 3 luni de la data semnării contractului. 

 

⮚ Denumirea organizației: AO ,,Soarta’’ 

⮚ Adresa: or. Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17 

⮚ Numărul de telefon/fax: 069182226; 023023860 

⮚ Adresa de e-mail și de internet a organizației: director.soarta@gmail.com  

⮚ Organizația invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind achiziționarea următoarului  echipament conform 
listei și specificațiilor din documentul atașat. 

⮚ Prețul oferit va fi cu TVA la cota 0% .  Costul livrării va fi inclus în prețul total. 

⮚ Modalitatea de plată: 70% avans la semnarea contractului și 30% în termen de 15 zile după 
livrarea mărfii.  

⮚ Termenul limită de depunere a ofertelor: până la 13 octombrie 2021 ora 16:00: Ofertele 
întârziate vor fi respinse.  

⮚ Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Adresa: or. Soroca, str. 
Mateevici nr. 1 ap. 17.  Ofertele de preturi mai pot fi depuse electronic la adresa: 
director.soarta@gmail.com,  iar în cazul desenării câștigătorului le va prezenta și în original.  

⮚ Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. 

⮚ Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română 

⮚ Respectiva cerere se referă la proiectul "Educație pentru dezvoltarea rafinamentului în 
domenii creative și productive de pe ambele părți ale Prutului" și este finanțat de Uniunea 
Europeana in cadrul programului ENI – CROSS BORDER COOPERATION ROMÂNIA – 
REPUBLICA MOLDOVA. 

Procedura 
Procedura selectată: achiziție directă 

mailto:director.soarta@gmail.com
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Legislația aplicată:  

⮚ Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de  coeziune, Fondul european  agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european  pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

⮚ LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice - Publicat : 31-07-2015 în Monitorul 
Oficial Nr. 197-205 art. 402 MODIFICAT LP38 din 28.02.20, MO103/14.04.20 art.176; în vigoare 
14.05.20 

⮚ Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la 
modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică 
și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica 
Moldova este parte public în Monitorul Oficial Nr. 332-342 (7660-7670) din 11 decembrie 2020  
 
4. Criterii de atribuire: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT  
  
5. Criterii de calificare și selecție 

5.1 Ofertantul trebuie să completeze Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea 
în situațiile de conflict de interese, conform (Formularul 1 atașat prezentei documentații).  

Persoanele cu putere de decizie, membrii comisiei de evaluare, sunt: 
Asea Railean, în calitate de Președinte  
Chirilov Lucreția, Membru comisie de evaluare  
Nicuța Violeta, membru comisiei de evaluare 
 

5.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale se dovedește de ofertantul 
selectat în urma evaluării prin Extras din Registru comerțului emis de Camera de Comerț și Industrie 
sau orice alt document care demonstrează posibilitatea prestării serviciilor.  
 
6. Cerințe tehnice minime 
 
Se regăsesc in anexa 1 de la prezentul document 
 
7. Cerințe privind cadrul general şi recepție 

Recepția cantitativă şi calitativă se va efectua de către o comisie de recepție constituită din 
reprezentanți locali ai beneficiarului, în prezența reprezentantului prestatorului şi se va finaliza prin 
semnarea unui proces verbal de recepție cantitativă şi calitativă. 

 
Data, ora şi locul depunerii ofertelor: 13 octombrie 2021 ora 16:00 ziua indicată mai sus, la sediul 
achizitorului sau prin email la adresa: director.soarta@gmail.com  
Candidatul/Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiași proceduri : 
a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici; 
b) să depună candidatura/oferta individuală şi la o altă candidatură/ ofertă comună; 
c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 

Pentru prezentarea propunerii tehnice, ofertanții trebuie să răspundă punctual la toate 
cerințele de mai sus, să detalieze şi să argumenteze în propunerea tehnică modalitatea în care sunt 
îndeplinite aceste cerințe.  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121185&lang=ro
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Propunerea tehnică trebuie să cuprindă în totalitate cerinţele solicitate şi să ofere în detaliu 
precizări şi argumente cu privire la îndeplinirea acestora, astfel încât comisia de evaluare să aibă 
posibilitatea evaluării corespunzătoare.  

În cazul în care propunerea tehnică nu acoperă în totalitate cerinţele solicitate, nu oferă 
informații complete, nu oferă informații argumentate sau nu îndeplinește cerinţele solicitate, 
comisia de evaluare are dreptul să declare oferta ca fiind necorespunzătoare. 

Completarea necorespunzătoare a formularelor-tip, omiterea vreunei informații solicitate în 
documentația de achiziție sau prezentarea unei oferte inferioare din punct de vedere al 
specificațiilor tehnice menționate în caietul de sarcini, reprezintă riscuri asumate de către ofertant 
care pot avea drept urmare respingerea ofertei. 

 

Întocmit 

Comisia de evaluare 

Asociația Obștească SOARTA 

 

 
Formular nr. 1 
 
 
 
Operator Economic 
   .......................... 
(denumirea/numele) 
 
 

 
DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese 
 

Subsemnatul ................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura 
de achiziție pentru atribuirea contractului ce are ca obiect Achiziție unui lot de combustibil la data 
de .............., organizată de ..................., declar pe proprie răspundere că ......................... și angajații 
săi nu se află în situația de conflict de interese, așa cum este acesta definit în Legislația în vigoare 
din RM privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.  
  
 Subsemnatul declar că informațiile prestate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
  
 Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
 
 
Data completării: …………………………………. 
 
Operator economic.............……………  (semnătura autorizată) 


