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LICITAȚIE ACTED Ucraina, Polonia și România  
PRO-05 Instrucțiuni pentru ofertanți 

 
Data:  22/04/2022 
 
Nr. ofertă:T/MULTI/MULTI/MULTI/MULTI/LVIV/22-04-2022/001  
 
Prin această ofertă, ACTED solicită unei societăți să furnizeze oferte scrise detaliate pentru furnizarea următoarelor produse: 
 
SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI: 

1. Descriere:   Produse de igienă de uz casnic, igiena copiilor, produse nealimentare, produse de igienă în instituții, persoane cu nevoi speciale, 
blocuri de locuințe, produse nealimentare și pachete cu alimente  

2. Tipul contractului:    După rezilierea contractului, cu posibilitatea semnarii unui acord-cadru pe termen lung.  

 

Lot # Tipul pachetului Cantități* Ambalaj  

1 Pachete cu produse de igienă pentru uz 
casnic (1 lună) 

3.000 Articole ambalate sau 
desfăcute  

2 Pachete cu produse de igienă de uz 
casnic (3 luni) 

3.810 Articole ambalate sau 
desfăcute 

3 Pachete cu produse de igienă pentru 
bebeluși 

3.110 Articole ambalate sau 
desfăcute  

4 Pachete cu produse nealimentare 3.170 Articole ambalate sau 
desfăcute  

5 Pachete cu produse de igienă pentru 
instituții 

450 Articole ambalate sau 
desfăcute  

6 Persoane cu nevoi speciale  1.100 Articole ambalate sau 
desfăcute  

7 Pachete cu produse nealimentare pentru 
instituții  

830 Articole ambalate sau 
desfăcute  

8-11 Pachete cu alimente (4 compoziții 
diferite) 

1.510 Articole ambalate sau 
desfăcute  

* Cantitățile se pot modifica.  
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3. Clasa / categoria de produse: Produse nealimentare și alimentare 

4. Fabricat în (originea produsului): nu se aplică 

5. Etapa produsului:   Gata de utilizare 
 
O listă detaliată a produselor solicitate este furnizată în formularul de ofertă atașat. 
 
RESPONSABILITĂȚILE FURNIZORULUI: 

1. Locul livrării:      Lviv, Ucraina; sau Rzeszow, Polonia; sau Suceava, România  

2. INCOTERM (condiții de livrare):    DDP 

3. Data maximă de livrare:     2 săptămâni de la semnarea contractului (furnizorii cu termene de livrare mai scurte vor fi prioritizați). 
Dacă este necesar, acționarea va accepta livrări parțiale.  

4. Perioada minima de valabilitate a ofertei necesara:   3 luni 
 

Răspunsurile la această cerere de ofertă includ următoarele elemente: 
 

1 Prezentele Instrucțiuni pentru Ofertanți (PRO-05) semnate și ștampilate de către Ofertant 

2 Un Formular de ofertă original (PRO-06) datat, completat, semnat și ștampilat de către ofertant (detaliat conform monedei solicitate) 

3 Formularul chestionar pentru furnizor (PRO-06.1) datat, completat, semnat și ștampilat de către Ofertant  

4 Declarația etică ACTED (PRO-06.2) datată, completată, semnată și ștampilată de către Ofertant 

5 Documentele oficiale de înregistrare ale Ofertantului 

6 O copie a actului de identitate sau a pașaportului reprezentantului legal al Ofertantului 

7 Orice alt element obligatoriu specificat în lista de verificare a ofertantului (PRO-06.3) 

8 Condițiile generale complete de achiziție (PRO-09) datate, completate, semnate și ștampilate de către ofertant 

9 Borderoul de verificare al ofertantului (PRO-06.3) datat, completat, semnat și ștampilat de către ofertant 

 
Este important să rețineți că toate documentele trebuie completate, datate, semnate și ștampilate de către ofertanți pentru a fi considerate eligibile. ACTED 
acceptă doar ofertele care au fost completate în limba engleză (de preferat), ucraineană, poloneză sau română. 
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CONDIȚII GENERALE: 

1. Termenul de predare al acestei licitații este 29/04/2022, ora 12:00, ora Kievului. Ofertele se vor depune la adresa de e-mail Ukraine.tender@acted.org Cc 
tender@acted.org. Cu linia de subiect T/MULTI/MULTI/MULTI/MULTI/LVIV/22-04-2022/001.  

2. Depunerea unei oferte de către un ofertant la această cerere de ofertă nu poate duce la atribuirea unui contract. 

3. Ofertele depuse cu întârziere nu vor fi luate în considerare, cu excepția cazului în care se primește un număr insuficient de oferte și termenul limită al licitației se 
prelungește.  

4. Pentru a garanta că fondurile sunt utilizate exclusiv în scopuri umanitare și în conformitate cu cerințele de conformitate ale donatorilor, toate ofertele sunt condiționate 
de neapariția contractanților pe listele antiteroriste, în conformitate cu politica ACTED pentru combaterea terorismului. În acest scop, ACTED își rezervă dreptul de 
a efectua controale antiteroriste asupra oricărui contractant, membrilor consiliului său de administrație, personalului, voluntarilor, consultanților, furnizorilor de servicii 
financiare și subcontractanților. 

5. Practicile de coluzive sunt interzise și vor duce la respingerea ofertelor. 

6. ACTED adoptă o abordare de toleranță zero față de corupție și se angajează să respecte cele mai înalte standarde în ceea ce privește eficiența, 
responsabilitatea și transparența activităților sale. ACTED a adoptat îndeosebi o abordare participativă pentru a promova și asigura transparența în 
cadrul organizației și a înființat o unitate de transparență (supravegheată de directorul de audit și transparență) pe care o puteți contacta la un număr de 
telefon și o adresă de e-mail dedicate. Astfel, dacă sunteți martor sau suspectați orice act sau practică de afaceri ilegală, necorespunzătoare sau lipsită 
de etică (cum ar fi solicitarea, acceptarea sau încercarea de a da sau accepta mită) în timpul procesului de licitație, vă rugăm să contactați următorul 
număr de telefon +33 6 07 22 46 28 și/sau să trimiteți un e-mail la transparency@acted.org. 

 
CONDIȚII SPECIALE: 

7. Loturi1: 
- Oferta este împărțită în loturi; Ofertantul poate licita pentru una sau toate loturile. Fiecare lot poate face obiectul unui contract separat, iar cantitățile pot fi 

împărțite în cazul în care nu sunt disponibile toate articolele.  
- În cazul în care ofertantului i se atribuie mai multe loturi, se poate încheia un singur contract care să includă toate loturile. 

8. Criteriile de selecție a ofertanților vor fi evaluate conform descrierii de mai jos: 

 
# Criterii Subcriterii  Punctaj 

maxim 
0 (0 dacă informațiile nu 

sunt furnizate) 
1 2 3 

1 Experiență Contracte 
anterioare 
similare 

1 Ofertantul nu a prezentat 
niciun contract anterior 
similar contractului de 

atribuire 

Ofertantul a furnizat cel 
puțin un contract anterior 
similar cu contractul de 

atribuire 

Nu se aplică Nu se aplică 

Valoarea 
contractelor 
anterioare 

1 Niciun contract 
precedent similar 

prevăzut nu are o valoare 
egală sau mai mare decât 
valoarea contractului care 

urmează să fie atribuit 

Valoarea unui contract 
anterior similar furnizat 
este egală sau mai mare 
decât valoarea contractului 
care urmează să fie atribuit 

Nu se aplică Nu se aplică 

 
1 Vor fi ajustate de către comisia de achiziții înainte de publicare 

mailto:Ukraine.tender@acted.org
mailto:tender@acted.org
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Experiență 
anterioară 
pozitivă cu 

ACTED 

1 Ofertantul a demonstrat că 
au existat deficiențe în 
executarea contractelor 
anterioare atribuite de 

ACTED conform bazei de 
date a furnizorilor  

Ofertantul are o 
înregistrare pozitivă 

conform bazei de date 
ACTED CU furnizori  

Nu se aplică Nu se aplică 

Numărul de 
ani de 

activitate 

1 Ofertantul lucrează în 
această afacere de mai 

puțin de 5 ani 

Ofertantul lucrează în 
această afacere de 5 ani 

sau mai mult 

Nu se aplică Nu se aplică 

Controale de 
referință 
pozitive 

1 Ofertantul are un istoric 
negativ conform ONG-

urilor /companiilor private 
contactate  

Ofertantul are un istoric 
pozitiv conform ONG-

urilor/companiilor private 
contactate  

Nu se aplică Nu se aplică 

2 Fiabilitate Servicii 
pentru clienți 

(reparații, 
returnare și 

schimb) 

3 Ofertantul nu propune 
niciunul dintre 
următoarele servicii: 
- Reparație 
- Rambursare 
- Schimb 

Ofertantul nu propune 
niciunul dintre 
următoarele servicii: 
- Reparație 
- Rambursare 
- Schimb 

Ofertantul nu propune 
niciunul dintre 
următoarele servicii: 
- Reparație 
- Rambursare 
- Schimb 

Ofertantul nu propune 
niciunul dintre 
următoarele servicii: 
- Reparație 
- Rambursare 
- Schimb 

Garanție 2 Furnizorul oferă 0 ani de 
garanție pentru articolele 

furnizate 

Furnizorul oferă 1 an de 
garanție pentru articolele 

furnizate 

Furnizorul oferă 2 ani 
sau mai mult de 

garanție pentru articolele 
furnizate 

Nu se aplică 

 

9. Criteriile de atribuire a ofertelor vor fi evaluate utilizând metoda de evaluare mixtă:  

Metodă de acceptare/respingere și metodă de punctare         
 

 Criterii Subcriterii Punct
aj 

maxi
m 

0 (0 dacă 
informațiile nu 
sunt furnizate) 

10 15 20 25  

3 Preț Nu se 
aplică 

50 Prețul este punctat proporțional cu cel mai mic preț ofertat 

4 Calitate Nu se 
aplică 

Admi
s/Res
pins 

Criteriile de calitate pentru fiecare articol trebuie detaliate aici sau în formularul de ofertă (PRO-06). Elementele trebuie să 
corespundă standardului minim de calitate pentru a fi acceptate  

5 Disponibilit
ate  

Disponibilit
atea 

stocurilor 

25 Ofertantul are la 
dispozitie mai putin 

de 20% din 
cantitatile solicitate 

Ofertantul are intre 
20% (inclus) si 

40% din cantitatile 
necesare disponibile 

Ofertantul are intre 
40% (inclus) si 60% 

din cantitatile 
necesare disponibile 

Ofertantul are 
intre 60% 

(inclusiv) si 80% 
din cantitatile 

necesare 
disponibile 

Ofertantul are 
intre 80% 

(inclus) si 100% 
din cantitatile 

necesare 
disponibile 

 

Termenul 
de livrare 

25 Mai mult de 20 de 
zile lucrătoare  

Până la 15 zile 
lucrătoare  

Până la 10 zile 
lucrătoare  

Până la 5 zile 
lucrătoare  

Disponibil 
pentru livrare 

 

 
 

11. Condițiile speciale de achiziție ale ACTED pentru această ofertă sunt atașate pentru informarea Ofertanților. Atunci când își trimit ofertele la prezenta cerere de 
ofertă, ofertanții recunosc faptul că sunt de acord cu aceste termene și condiții. 
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Numele societății    :________________ 

 
Numele reprezentantului autorizat:   _________________________ 

 
Semnătura:     _________________________ 

 
Ștampila:      ________________________ 


