Anexa 1

Cerințe specifice către ofertant
Criterii de calificare pentru ofertanți:
• este companie de vânzări auto înregistrată în Republica Moldova;
• activează în Republica Moldova nu mai puțin de 3 ani în domeniul vânzărilor auto.
Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
• Specificație tehnică;
• Specificație financiară;
Specificația tehnică (datată, semnată și ștampilată de ofertant) va fi prezentată în limba
română.
Specificația tehnică va include:
• specificația tehnică oferită;
• declarație pe proprie răspundere privind situația economica a ofertantului ;
• copia celui mai recent extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
• copia licenței de activitate;
• formular în formă liberă a ofertantului ce va conține informații despre ofertant, fondatori,
administrator și/sau director.
Specificație tehnică
Condiții de livrare: maxim 15 zile
1
2
Unitatea
de
Specificație tehnică solicitată
transport
(elemente tehnice minim solicitate)
Microbuz destinat
- 21 (20+1) sau 18 (17+1) (prioritate va fi acordată ofertei 20 +1)
și echipat pentru
- Combustibil: motorină
transportul
de
- Cilindre motor: minim 2000 cm3 – maxim 3500 cm3
persoane – 1 buc
- Putere motor: minim 120 CP
- Cutie de viteză: manuală/automată
- Sistem de frânare: ABS + ESP
- Norma de poluare minim EURO 5
- Direcție asistată hidraulic
- Aer condiționat/control clima
- Airbag
- Centuri de siguranță
- Roată de rezervă
- Minim 2 ani garanție sau 100.000 km (în cazul unității de
transport nou)
- Nu mai mult de 100.000 km parcurși (în cazul unității de
transport cu parcurs)

Specificație financiară urmează a fi datată, semnată și ștampilată de către ofertant.
Specificația financiară va include:
• Prețul fără TVA, în conformitate cu articolul 103, aliniatul 92 al Codului Fiscal ce prevede
expres „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile și serviciile importate sau
procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile necomerciale care corespund
cerințelor art.52, în scop de construire a instituțiilor de asistență socială, precum și mărfurile și
serviciile importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizații
necomerciale pentru necesitățile instituțiilor menționate.”
• Prețurile pot fi indicate în Lei moldovenești (MDL) sau Euro (EUR). Pentru comparație
prețurile vor fi convertite în Euro conform cursului de schimb oferit de "Banca Națională a
Moldovei" la data limită de prezentare a ofertelor.
• În cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va fi
considerată corectă.
* În cazul în care există o discrepanță între rata unității și suma totală care rezultă din
înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va fi considerată corectă.
• În cazul în care există erori aritmetice nesemnificative, acestea vor fi corectate de către
organizație.
• În cazul în care un Furnizor refuză să accepte corecția, oferta va fi respinsă.
• Declarație privind eligibilitatea și respectarea conflictului de interes.

Următoarele formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

OFERTANTUL
…………………………………………………………………………………………………………………………
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
………………..………………………………………………………………………………………………………………
……………
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului din data de …………...... privind preselecția publică deschisă întru
achiziționarea unei unități de transport (microbuz pentru pasageri), vă transmitem alăturat
următoarele:
a) oferta;
b) documentele care însoțesc oferta.
2. Persoana de contact pentru achiziția directă
Nume/Prenume
Adresă
Telefon
E-mail

Data completării ................................

..............................................

(semnătura autorizată și ștampila)

Specificații tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant]

Lot: Microbuz destinat și echipat pentru transportul de persoane – 1 buc
Condiții de livrare: maxim 15 zile
1
Denumirea unității
de
transport/Modelul

2
Elemente tehnice

3
Specificarea tehnică deplină propusă de
către ofertant

Specificație financiară
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în toate coloanele]
1
2
3
4
Denumirea unității
Cantitatea
Preț unitar
Preț unitar
de
cu TVA
fără TVA
transport/Modelul

5
Termenul de
livrare

Semnat:___________ Numele, Prenumele:___________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________________________

Declarație privind eligibilitatea și respectarea
conflictului de interes

Subsemnatul, reprezentant legal al _____________________________________________,

(denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din concurs / atribuire contact, că am
luat toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui
conflict de interese și nu mă aflu în niciuna din situațiile prevăzute la art. 79 din Legea nr. 131
din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................

Ofertant, _______________________________

(semnătura autorizată)

