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Solicitare Ofertă de Preț 
RFQ # 2004-03-006 

Proiectul “Instanțe Judecătorești Model” 
 

Producerea și instalarea de mobilier  
pentru spațiile de așteptare din cadrul judecătoriei-model Edineț 

(sediul central Edineț, sediile secundare Briceni, Ocnița și Dondușeni) 
 

Data: 17 Octombrie 2022 
 
 
CONTEXT 
Dexis Interactive Incorporated (“Dexis”) este o companie internațională de consultanță cu sediul în Washington, 
SUA, care implementează în Republica Moldova proiectul USAID "Instanțe Judecătorești Model". 
 
Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model” își propune să îmbunătățească performanța instanțelor 
judecătorești în furnizarea de servicii judiciare de calitate și să îmbunătățească conexiunea dintre instanțe, 
comunități și justițiabili. Inițiativele implementate vor ghida asistența oferită la nivel național pentru a spori 
eficiența, performanța și calitatea serviciilor tuturor instanțelor din Moldova. 
 
Pentru realizarea activităților preconizate, Proiectul își propune crearea unor condiții prietenoase vizitatorilor 
judecătoriei-model Edineț (sediul central Edineț, sediile secundare Briceni, Ocnița și Dondușeni). Reieșind din 
aceste considerente, solicităm o ofertă de preț pentru servicii de producere și instalare de mobilier pentru spațiile 
de așteptare din cadrul sediului central și sediilor secundare ale judecătoriei conform specificațiilor tehnice 
descrise detaliat în Anexele 1, 2, 3 și 4 – părți integrante ale acestei solicitări. 
 
Ofertanții sunt responsabili de transmiterea ofertelor complete respectând instrucțiunile, termenii și condițiile 
descrise în prezenta solicitare de oferte. Nerespectarea cerințelor de către ofertant poate duce la descalificare.  
 
TERMENUL LIMITĂ DE TRANSMITERE A OFERTELOR 

Ofertele trebuie să fie transmise la adresa moldova@dexisonline.com cu subiectul “RFQ#2004-03-006-Producere 
și instalare mobilier–Judecătoria Edineț” până la data de 31 octombrie 2022, ora 17:00, ora locală (Chișinău, 
Republica Moldova). Ofertele primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.  
 
ÎNTREBĂRI ȘI CLARIFICĂRI  
Toate întrebările și clarificările referitoare la această solicitare de oferte trebuie trimise în scris la adresa 
moldova@dexisonline.com  până la data de 24 octombrie 2022, ora locală 17:00. Toată corespondența trebuie 
să facă referire la numărul prezentei solicitări. Întrebările și clarificările care pot fi de interes pentru alți ofertanți, 
vor fi distribuite tuturor părților care au trimis întrebările. 
  
Doar răspunsurile scrise și emise de Dexis vor fi considerate oficiale. Orice excepție de la conținutul acestei 
solicitări de oferte va fi abordată în perioada de întrebări și răspunsuri (Q&A). 
 
La solicitarea ofertanților, pot fi organizate vizite la sediile judecătoriilor pentru a acorda ofertanților posibilitatea 
de a pune întrebări și transmite cea mai exactă cotație de preț. 
 
DOCUMENTAȚIE SOLICITATĂ:   
- Scrisoare de însoțire, semnată de un reprezentant autorizat al ofertantului, care să conțină informații generale 
despre companie  (denumirea juridică completă, adresa), numele complet al reprezentantului legal (director sau 
manager) al companiei, un nume de contact, o adresă de e-mail și un număr de telefon pentru a facilita 
comunicarea între Dexis și aplicant; 
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- O scurtă prezentare a companiei - un rezumat de o pagină privind capacitățile ofertantului de a furniza serviciile 
solicitate, indicând un scurt istoric al companiei, anul în care afacerea a fost începută sau înființată, demonstrând 
cel puțin 3 ani de experiență anterioară în producerea de mobilier și servicii de instalare pe piața locală;  
- Oferta de preț, prezentată în lei moldovenești (MDL), fără TVA (TVA 0 %). Dexis este scutit de TVA. Ofertele 
trebuie să enumere clar toate articolele de mobilier, să indice prețurile unitare, cantitățile și valoarea totală, 
inclusiv prețul pentru serviciile de transport- Copie a documentelor de înregistrare a companiei 
(certificat/extras/licență). 
- Minimum trei (3) referințe privind lucrări similare efectuate în ultimii trei (3) ani. Referințele trebuie să includă 
următoarele: numele entității, numele persoanei de contact, numărul de telefon și adresa de e-mail, perioadele 
de timp în care a fost efectuată lucrarea; o scurtă descriere a sarcinilor, responsabilităților și livrabilelor (imagini 
cu lucrări efectuate).  
 
Numai entitățile înregistrate legal în Rep. Moldova pot depune o ofertă ca răspuns la prezenta solicitare. 
 
PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR 
Ofertele trebuie să fie valabile cel puțin șaizeci (60) de zile calendaristice de la data limită de transmitere a ofertei.  
 
NEGOCIERI 
Se preconizează că se vor face atribuiri pe baza ofertelor depuse. Cu toate acestea, Dexis își rezervă dreptul de a 
purta negocieri și de a solicita clarificări înainte de atribuirea contractului.   
 
ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
Atribuirea se va face unui ofertant a cărui ofertă este conformă cu instrucțiunile solicitării de oferte și este 
evaluată ca fiind cea mai avantajoasă pentru Dexis.    
TERMENI ȘI CONDIȚII 
Atribuirea contractului este supusă termenilor și condițiilor standard ale Dexis. Vă rugăm să luați în considerare 
că termenele de plată standard Dexis sunt de zece (10) zile bancare de la primirea documentației complete și 
acceptarea livrabilelor. Nu sunt efectuate plăți în avans.   
 
SPECIFICAȚII TEHNICE 
1) Servicii de producere 
Serviciile de producere includ fabricarea de mobilier pentru spațiile de așteptare din cadrul Judecătoriei Edineț 
(sediul central Edineț, sediile secundare din Briceni, Ocnița și Dondușeni) conform caietului de sarcini – parte 
integrantă a prezentei solicitări – Anexa 1, 2, 3 și 4. Toate produsele oferite ca răspuns la prezenta solicitare 
trebuie să fie noi, neutilizate și concepute special pentru Dexis. 
2) Servicii de instalare 
Serviciile de instalare includ toată forța de muncă necesară pentru livrarea, asamblarea și instalarea mobilierului 
solicitat în cele patru sedii ale judecătoriei Edineț, la următoarele adrese: 
a) adresa sediului central Edineț: Judecătoria Edineț, mun. Edineț, str. Ştefan Vodă nr.1; 
b) adresa sediului secundar Briceni: or. Briceni, str. Independenţei nr. 5; 
c) adresa sediului secundar Dondușeni: or. Donduşeni, str. 31 august 1989 nr.19; 
d) adresa sediului secundar Ocnița: or. Ocniţa, str. Burebista nr.47. 
Furnizorul contractat trebuie să plaseze toată mobila (mese, dulapuri de arhivare/depozitare, scaune/canapele, 
etc.) în locația desemnată conform informației primite de la beneficiarul final. . Furnizorul contractat trebuie să 
ia măsuri de precauție în timpul instalării oricărui produs pentru a nu deteriora spațiile judecătoriei. În cazul în 
care se produc daune ca urmare a operațiunilor de instalare efectuate, Furnizorul contractat este responsabil 
pentru restaurarea zonei sau elementelor afectate. 
 
3) Termen de livrare/instalare a mobilierului:  
Ofertantul trebuie să precizeze, în zile calendaristice, termenul de livrare și instalare a mobilierului solicitat (după 
semnarea contractului/primirea comenzii). 
Locația centrului (centrelor) de deservire pentru servicii post-vânzare, inclusiv reparații în garanție: (se vor furniza 
datele de contact, adresa).  



3 
 

4) Termen de garanție pentru mobilierul (inclusiv accesorii/furnitura) oferit: minim 3 ani. 
 
LIVRABILE 
Lista livrabilelor este prezentată în Anexa 1, 2, 3 și 4 la această Solicitare de Ofertă de Preț.  
Oferta de preț urmează să fie prezentată conform Tabelului 1 din Anexa 1, Tabelului 1 din Anexa 2,  Tabelului 1 
din Anexa 3 și Tabelul 1 din Anexa 4, ce sunt părți integrante al acestei Solicitări de Ofertă de preț. 
 
CRITERII DE EVALUARE 
Dexis va evalua ofertele primite pe baza următoarelor criterii: 
    

Criterii Descriere Pondere 

Tehnic Conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice descrise. 40 puncte 

Preț Costul total prezentat în ofertă. 40 puncte 

Livrare Termenul de livrare. 15 puncte 

Servicii de mentenanță Capacitatea ofertantului de a furniza servicii post-vânzare, 
inclusiv servicii de garanție și de întreținere curentă. 

5 puncte 

                                                                                                                              TOTAL: 100 

 
Oferte parțiale: nu sunt acceptate.  
 

Criterii de selecție a ofertantului: 
• Entitate înregistrată legal pe teritoriul R. Moldova; 
• Experienţa pe piaţă a ofertantului de minimum 3 ani; 
• Experienţă specializată demonstrată  în producerea bunurilor şi prestarea serviciilor listate în prezenta 

solicitare de oferte; 
• Preţ competitiv; 
• Experienţa anterioară de lucru cu organizaţii internaţionale şi/sau proiecte finanțate de donatori, va fi 

luată în considerare. 
• Capacitate economică și financiară necesară pentru executarea contractului atribuit. Pentru a-și dovedi 

capacitatea, ofertantul poate furniza o copie a conturilor de profit și pierdere pentru ultimii doi ani (la 
cerere). 

 
Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail: moldova@dexisonline.com  
 
Vă mulțumim! 
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