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Cererea ofertelor de preţuri  

pentru prestarea serviciilor de deservire a participanţilor în cadrul atelierului «Advocacy şi Planificare 

strategică pentru Programele de Reducere a Riscurilor implementate în RM” 

cazare, alimentare, chirie sală. 

 

Nr. 2/UORN 2012      Data: 10 Mai 2012 

 

Stimată doamnă, stimate domn: 

 

1. Se solicită oferta de preţuri privind prestarea serviciilor de deservire a participanţilor la atelierul 

«Advocacy şi Planificare strategică pentru Programele de Reducere a Riscurilor implementate în RM”, care 

se va desfăşura în perioadele: 

      I.   13-15 iunie 2012 

II. 25-27 iulie 2012 după cum urmează: 

 

 

Nr

.  

Component 

 

Specificaţii 

 

1 Sala pentru conferinţă I. sala spaţioasă pentru 26 persoane  

13 iunie – 8 ore de lucru; 

14 iunie  – 8 ore de lucru; 

15 iunie  – 6 ore de lucru. 

WI-FI 

I. sala spaţioasă pentru 26 persoane  

25 iulie – 8 ore de lucru; 

26 iulie  – 8 ore de lucru; 

27 iulie  – 6 ore de lucru 

2 Cazare participanţi       I.     13-15 iunie 2012 

Cazare pentru 2 nopţi pentru 26 persoane.  

2 odăi pentru o persoană; 

12 odăi pentru două persoane. 

 

II. 25-27 iunie 2012 

2 odăi pentru o persoană; 

12 odăi pentru două persoane 

 

Condiţii bune in camere, pat separat pentru fiecare persoană, apa calda la 

baie. 



 2 

3 Alimentarea 

participanţilor 

Alimentarea participanţilor constituită din:  

mic dejun, prânz, cină si două pauze de cafea pe zi. 

 

Meniu variat (felul întâi, felul doi, salată, desert, băutura) 

Pauze de cafea: plăcinte, tartine, fructe, ceai, cafea. 

 

Condiţie obligatorie: mâncarea trebuie să fie proaspăt pregătită. 

 

 

2. Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor va efectua plăţile aferente la contractul pentru 

care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele Fundaţiei Soros Moldova. 

 

 

3. Plata va fi efectuată de către Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor, în lei 

moldoveneşti, prin transfer în termen de 3 zile lucrătoare după prestarea serviciilor în conformitate cu 

cheltuielile de facto efectuate.  

 

 

4. Oferta trebuie să includă toate 3 componente solicitate. Oferta va fi evaluată în baza sumei totale pentru 

servicii şi contractul va fi acordat companiei care va oferi cea mai mică sumă pentru serviciile solicitate.  

 

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1, va fi adresată şi trimisă prin intermediul poştei 

electronice la adresa protineret@yahoo.com, concomitent la adresa mun. Bălţi 3100, str. Şostakovici 1/66 

 

 În atenţia Alionei Ciobanu 

 

6. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 22 Mai 2012, ora 14:00.  

 

7. Ofertele pot fi aduse la adresa indicată în punctul 5 în plic sigilat. Pe plic va fi indicată denumirea 

companiei, data şi ora depunerii ofertei şi numărul de referinţă al cererii de oferte .  

Se acceptă transmiterea ofertelor prin Fax sau e-mail. În acest caz confidenţialitatea informaţiei nu este 

garantată.  

 

8. Oferta va fi transmisă în conformitate cu instrucţiunile menţionate anterior şi cu condiţiile stipulate în 

modelul de ofertă anexat (vezi Anexa 1).  

 

(i) Preţurile:   

 

Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti.  

 

(ii) Evaluarea şi stabilirea ofertei câştigătoare  

Ofertele care nu vor avea deviaţii esenţiale de la parametrii specificaţi în p.1, vor fi evaluate prin 

compararea sumelor pentru servicii. Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. 

 

(iii) Valabilitatea ofertei 

Oferta va fi valabilă timp 60 de zile din data limită de prezentare a ofertelor. 

 

9. Informaţia suplimentară poate fi obţinută: 

Persoana de contact: Aliona Ciobanu 

mailto:protineret@yahoo.com
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Denumirea organizaţiei:  Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea 

Riscurilor” 

Str. Şostakovici 1/66, MD-3100, Bălţi, Moldova 

Tel/fax: 0231 61472; mob. 079617765 

E-mail: protineret@yahoo.com  

 

Cu respect,  

Ala Iaţco, preşedinte  

Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor” 

mailto:protineret@yahoo.com
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Anexa 1 

la Cererea ofertelor de preţuri 

Nr. 2/UORN 2012 

 

Cumpărător: Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor 

 

Vânzător: ________________________________________________  

   (Denumirea companiei) 

 

OFERTA DE PREŢ 

III. pentru servicii de deservire a participanţilor la atelierul «Advocacy şi Planificare strategică pentru 

Programele de Reducere a Riscurilor implementate în RM”, care se va desfăşura în perioadele: 

      I.  13-15 iunie 2012 

II. 25-27 iulie 2012 

 

 

 

Nr

.  

Component 

 

Specificaţii * 

 

Preţ unitar 

 

Suma ** 

1 Sala pentru seminar I. 13-15 iunie 2012 

- sala pentru 26 persoane 

- total 22 ore de lucru 

 

II. 25-27 iulie 2012 

- sala pentru 26 persoane 

- total 22 ore de lucru 

 

 

_________ 

 

 

 

_________ 

 

2 Cazare participanţi I. 13-15 iunie 2012 

Cazare pentru 2 nopţi pentru 26 

persoane.  

2 odăi pentru o persoană 

12 odăi pentru două persoane 

 

II. 25-27 iulie 2012 

Cazare pentru 2 nopţi pentru 26 

persoane.  

2 odăi pentru o persoană 

12 odăi pentru două persoane 

 

 

_________ 

 

_________ 

 

 

 

_________ 

 

_________ 
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3 Alimentare participanţi 

 

I. 13-15 iunie 2012 

1. Dejun (26 pers.)  

2. Prânz (26 pers) 

3. Cină (26 pers) 

4. Pauze de cafea (26 pers) 

 

I. 25-27 iulie2012 

5. Dejun (26 pers.)  

6. Prânz (26 pers) 

7. Cină (26 pers) 

8. Pauze de cafea (26 pers) 

 

_________

_________

_________ 

 

 

 

_________

_________

_________ 

 

  TOTAL 

 

  

 

1. Preţurile  

* În cazul depistării divergenţelor esenţiale între specificaţiile solicitate şi specificaţiile prezentate oferta va 

fi respinsă 

** În cazul divergenţilor între preţul unitar şi totalul ce reiese din preţul unitar, preţul unitar va prevala 

 

2. Preţul fix: Toate preţurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe toată perioada executării 

contractului. 

 

3. Termenii de executare. Perioada de executare a contractului – 13 iunie – 30 iulie 2012. 

 

4. Plata va fi efectuată de către Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor, în lei 

moldoveneşti, prin transfer în termen de 3 zile lucrătoare după prestarea serviciilor în conformitate cu 

cheltuielile de facto efectuate.  

 

 

5. Date despre companie:  

 

Denumirea ___________________________________________________________  

 

Director ________________________________________ 

   (Nume, Prenume) 

 

Date de contact (adresă; telefon; fax; e-mail): ____________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

Rechizite bancare: __________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 

 

Data ofertei:    _______________________       

 

 ______________ 

   Semnătura    L.Ş. 


