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ANEXA 3 
 

Formularul Ofertei Financiară 
 

Data publicării anunțului: 30.06.2022 
Termenul limită de prezentare a dosarului: 10.06.2022, ora 18:00 
Procedura de achiziție: Licitație deschisă 
Selecție în baza calității și costului 
Tipul contractului: Contract prestări servicii 

 

1)  Detalii privind pregătirea ofertei financiare 

 
Ofertantul trebuie să pregătească oferta Financiară urmând formatul de mai jos și să o transmită într-un 

e-mail separat de oferta tehnică, așa cum este indicat în Instrucțiunile pentru ofertanți. Orice informație 
financiară furnizată în propunerea tehnică poate duce la descalificarea ofertantului.  

Asigurați-vă că propunerea financiară este protejată prin parolă. Parola nu va fi dezvăluită decât dacă 
este cerută în scris de către Keystone Moldova. 
 
Costuri 

Oferta financiară trebuie să se alinieze cerințelor din Termenii de referință și ofertei tehnice a ofertantului, 
și să includă toate cheltuielile legate de îndeplinirea sarcinilor indicate în Termenii de referință. 
 
Taxe 

Toate sumele menționate în oferta financiară sunt considerate sume brute.  
Conform legislației în vigoare, pentru persoanele fizice urmează să fie deduse următoarele impozite: 9% - 
primele obligatorii de asigurare medicală, 12% - impozitul pe venit.  
 
Erori în ofertele financiare 

Pentru ofertele financiare care au fost deschise, Keystone Moldova verifică și corectează erorile aritmetice 
după cum urmează:  
1. în cazul în care există o discrepanță între prețul unitar și totalul articolului de linie care se obține prin 

înmulțirea prețului unitar cu cantitatea, prețul unitar prevalează, iar totalul articolului pe linie se 
corectează; 

2. în cazul în care există o eroare într-un total corespunzătoare adăugării sau scăderii sub-totalurilor, sub-
totalurile prevalează, iar totalul se corectează. 

 
În cazul în care ofertantul nu acceptă corectarea erorilor făcută de Keystone Moldova, propunerea va fi 
respinsă. 

 
2) Oferta financiară 
 

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul/a 
__________________ (nume Ofertant), mă ofer să prestez servicii de consultanță privind elaborarea 
Pachetelor de servicii integrate pentru asigurarea incluziunii de calitate a copiilor cu dizabilități de vedere în 
sumă de _______ MDL, respectând următoarele cerințe: 
 

Nr. r. Sarcini 
Zile de 

consultan
ță 

Livrabile Cost MDL 

1.  

a) analiza opțiunilor de încadrare a 
nevoilor copiilor cu dizabilități 
de vedere în servicii 
educaționale și non-

5 

Elaborarea listei opțiunilor de 
încadrare a nevoilor copiilor cu 
dizabilități de vedere în servicii 
educaționale și non-
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educaționale destinate copiilor 
cu dizabilități de vedere pentru 
o dezvoltare complexă 

b) analiza mecanismelor de    
asigurare a accesului la servicii 
de reabilitare și de educație 
incluzivă destinate copiilor cu 
dizabilități de vedere la toate 
vârstele (din IET, Învățământ 
general, IÎPT). 

educaționale destinate copiilor 
cu dizabilități de vedere 
 
Elaborarea listei serviciilor de 
reabilitare și de educație 
incluzivă a copiilor cu dizabilități 
de vedere la toate vârstele 

2.  

a. Revizuirea Regulamentului și 
elaborarea Standardelor de 
calitate pentru psiholog. 
 

b. Elaborarea Regulamentului și 
Standardelor de calitate pentru 
terapeutul comportamentalist. 

25 

- Regulamentul pentru 
serviciile psihologului este 
revizuit; 

- Regulamentul pentru 
terapeutul 
comportamentalist este 
elaborat; 

- Standardele de calitate 
pentru serviciile psihologului 
și a terapeutului 
comportamentalist sunt 
elaborate 

 

3.  

Consultarea Regulamentelor și 
Standardelor cu specialiștii si 
decidenții din domeniu (CRAP și 
MEC) 

2 
Regulamentele și standardele 
de calitate sunt consultate cu 
specialiștii din domeniu 

 

4.  
Revizuirea și completarea 
Regulamentelor și Standardelor cu 
recomandările specialiștilor 

5 

Regulamentele și standardele 
de calitate pentru psiholog și 
terapeut comportamentalist 
sunt ajustate conform 
sugestiilor specialiștilor 

 

5.  

Elaborarea Pachetelor de servicii 
integrate pentru toate nivelurile de 
învățământ (IET, Învățământ 
general, IÎPT) pentru copiii cu 
dizabilități de vedere, pe nivele de 
severitate 

25 

3 pachete de servicii integrate 
pentru persoanele cu 
dizabilități de vedere sunt 
dezvoltate 

 

6.  

Încadrarea mecanismului de    
asigurare a accesului la servicii 
medico-sociale pentru copiii cu 
dizabilități de vedere și cooperarea 
acestora cu serviciile de educație 
incluzivă 

2 

Mecanismului de    asigurare a 
accesului la servicii medico-
sociale pentru copiii cu 
dizabilități de vedere este 
încadrat și cooperează cu 
serviciile de educație incluzivă 

 

7.  
Organizarea ședințelor de 
consultare a pachetelor dezvoltate 
cu specialistul pe finanțe 

1 
Cel puțin 2 ședințe cu expertul 
pe finanțe sunt realizate 

 

8.  

Consultarea cu specialiștii SAP, 
OLSDI, OSC și Comisia 
parlamentară de profil a 
pachetelor de servicii integrate, a 
Regulamentelor și Standardelor de 

4 

Patru mese rotunde de 
consultare a pachetelor de 
servicii integrate, a 
Regulamentelor și Standardelor 
de calitate pentru copiii cu 
dizabilități de vedere organizate 
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calitate pentru copiii cu dizabilități 
de vedere  

9.  

Introducerea recomandărilor 
recepționate în cadrul discuțiilor 
organizare și definitivarea versiunii 
finale a Pachetului de servicii 
elaborat 

3 

Pachetele de servicii integrate, 
Regulamentele și Standardele 
de calitate pentru persoanele 
cu dizabilități de vedere 
elaborate în versiune finală 

 

10.  

Participarea la ședința de 
prezentare a versiunii finale a 
Pachetelor de servicii în cadrul 
Comisiei parlamentare de profil  

1 
Versiunea finală a pachetelor 
de servicii integrate prezentată 

 

11.  
Elaborarea raportului final pe 
consultanță 

1 Raport final consultanță  

     

 Total  74 zile     

*Ziua de lucru este egală cu 8 ore. 74 zile = 592 de ore de consultanță. 
 
Înțeleg și recunosc că nu sunteți obligați să acceptați nici una din propunerile pe care le primiți. 
 
 
Data ____________                                                  Semnătura _________________ 


