
Cerere de Ofertă de Preț - Achiziția tavanului 

casetat suspendat tip „Armstrong”. 

În cadrul proiectului ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” 

implementat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), finanțat de către 

Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și 
Electronică (IP CEEE) invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele bunuri: 

Nr. Denumire lot Descrierea 

1. Lot 1. Placa pentru tavan 
casetat suspendat 

Soluție tehnică pentru modernizarea unui spațiu, utilizat în 
clădire de birou și școli. Rolul principal este estetic, care 
„ascund’’ de ochii privitorilor diverse tipuri de instalații electrice, 
tavane nefinisate, grinzi, tubulaturi de ventilații. 
Dimensiuni 600x600mm 

2. Lot 2. Carcasa tavanului 
casetat suspendat 

Sigură și îmbinată simplu,  rezistentă și conformă pentru a 
amplasa plăcile. Profilele pot fi disponibile cu lățimea de 24 și 15 
mm (lățimea vizibilă) și pot fi demontate rapid și ușor în caz de 
utilizare repetată.  
Profilele pot fi ușor tăiate, astfel montajul acestora să fie rapid și 
maxim de eficient. 
Profilul carcasei se utilizează pentru fixarea și susținerea 
tavanului suspendat și a corpurilor de iluminat. 

3. Lot 3. Elemente de fixare a 
tavanului casetat 
suspendat  (inclusiv 
corniere)  

Arc tip Fluturas (sau analog) 
Tija pt sustinere (de diferite dimensiuni)  
Diblu, șurub - pentru fixarea în tavan (beton armat prefabricat) și 
pereți (tencuială var-ciment). 

*Cantitatea va fi determinată în limita bugetului disponibil. 

Termeni şi Condiții de Livrare cât și Specificațiile Tehnice: 

Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru toate pozițiile solicitate sau pe lot (grupe de produse), 

conform prezentei cereri. 

Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, va fi transmisă prin poștă electronică adresa IP CEEE: 

e-mail: ceee.786@gmail.com și sergiucoceas@mail.ru  

Data limită pentru primirea ofertelor de către IP CEEE la adresa menționată este: 7 octombrie 2022,  

ora 16:00, ora locală.  

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către IP CEEE până la data 

limită menționată pentru depunere. 

Oferta dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și 

trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legală care să ateste că 

societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor 

juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), documentația 

tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile 

solicitate. 



Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate de către o grupă de lucru, alcătuită din experți interni și 

externi. 

Oferta trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni. 

 Ø PREŢUL:  Prețul cu TVA indicat în Lei Moldovenești (MDL) trebuie să includă prețul pentru 

transport, și alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinație: Republica Moldova, 

Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 40/2. 

 Ø EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul 

de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. 

 Oferta de preț va fi ajustată cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează: 

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina; 

(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea 

ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina; 

(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă. 

 Ø ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei al cărei oferte va fi considerată 

cea mai avantajoasă economic și propunerilor tehnice. 

 Ø VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de zece (10) zile de la 

data limită pentru depunerea ofertelor menționată mai sus. 

Informații suplimentare pot fi obținute de la: 

Coceaș Sergiu, lider proiect 

Tel: /+373/ 79674702 

E-mail: sergiucoceas@mail.ru 

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de 

Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate 

duce la respingerea ofertei. 

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris IP CEEE la 

adresele menționate. IP CEEE va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii 

unei astfel de cereri Nu mai târziu de două (2) zile calendaristice înainte de data limită de primire a 

ofertelor. 

 În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, IP CEEE poate modifica 

Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea 

de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la IP CEEE. 

 Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar IP CEEE nu va fi 

responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare. 

 IP CEEE își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație 

și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma 

responsabilitatea față de ofertanți. 

 


