TERMENI DE REFERINȚĂ
pentru procedura de selecție publică a unei companii pentru achiziționarea
unei unități de transport nouă sau cu parcurs (microbuz pentru pasageri),
efectuată în cadrul proiectului Protection and Livelihood for Ukrainian
refuge Seekers (PLUS), finanțat de către Jugend Eine Welt (JEW)
cu suportul Austrian Development Cooperation (ADA)
I. Informație generală
Proiectul "Protecția și mijloacele de subzistență pentru solicitanții de refugiu
ucraineni" (Protection and Livelihood for Ukrainian refuge Seekers (PLUS)) își propune
să contribuie la un răspuns de urgență eficient și sigur pentru refugiații ucraineni (cu o atenție
deosebită pentru mamele cu copii) în Republica Moldova precum și România, în special în
următoarele localități precum: mun. Chișinău, r-nul. Nisporeni, r-nul. Orhei, r-nul. Ștefan
Vodă, mun. București și mun. Ploiești.
Proiectul are drept scop atenuarea nevoilor imediate ale refugiaților ucraineni în
Republica Moldova și România precum și sprijinirea familiilor gazdă aflate în situații de risc
din Republica Moldova.
Acest proiect tinde să atingă următoarelor obiective:
1. De a oferi ajutor imediat refugiaților ucraineni, indiferent de gen, vârstă, cu sau fără
nevoi speciale, inclusiv din comunitățile de romi și alte minorități, atât cei care sunt în
trecere, cât și cei care intenționează să rămână în Republica Moldova și România.
2. De a proteja și găzdui în spații amenajate corespunzător și sigure, refugiații din Ucraina,
cu accent sporit pe copiii neînsoțiți, separați de părinți precum și familii întregi.
3. De a susține, refugiații din Ucraina, inclusiv cei din comunitățile de romi, care se află în
Republica Moldova și România, în funcție de nevoile lor pentru a le oferi o bunăstare
emoțională și fizică îmbunătățită.
4. De a dezvolta o structură de auto-susținere, participare în comunitatea locală și de
interacționare cu alte părți interesate a femeilor refugiate (inclusiv femeile din
comunitățile de romi, mamele singure, persoanele care au în grijă copii cu nevoi
speciale sau femeile cu nevoi speciale).

II. Scopul achiziționării unei unități de transport
Întru implementarea obiectivelor enumerate mai sus, în cadrul acestui proiect, AO
”CONCORDIA. Proiecte Sociale” deține suport de a solicita oferte pentru procurarea unei
unități de transport care va fi utilizată în facilitarea accesului refugiaților la serviciile și
bunurile finanțate din proiectul PLUS.
Unitatea de transport este necesară pentru transportarea refugiaților în centrele preconizate
pentru refugiați gestionate de către AO ”CONCORDIA. Proiecte Sociale”, adițional transportarea
acestora și către familiile gazdă la nivel local. De asemenea, unitatea de transport va fi exploatată
întru transportarea personalului, voluntarilor precum și a bunurilor achiziționate refugiaților (drept
exemplu pachete alimentare și sanitare, donații, rechizite, etc.), în localitățile unde la moment sunt cazați
refugiați.

III.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:
• documente care demonstrează corespunderea specificațiilor oferite cu specificațiile tehnice
solicitate;
• 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.
Oferta financiară urmează a fi datată, semnată și ștampilată de către ofertant
Oferta financiară va include:
• Prețul total care nu va include taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale,
accize, impozit pe venit, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, în
conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 246 din 08.04.2010 și art.104 lit. c¹ din Codul
Fiscal. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câștigătoare la semnarea
contractului.
• Prețul poate fi indicat în Lei moldovenești sau Euro. Pentru comparație prețul va fi convertit
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 suma 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.
Oferta întocmită, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile,
pusă în plic, sigilată și ștampilată, urmează a fi prezentată pe adresa mun. Chișinău, str. Anatol
Corobceanu, 13/1, oficiul 1.

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 în coloanele 1 și 4; coloanele 2 și 3 au fost completate de
către solicitant]

Lot: Microbuz pentru pasageri – 1 buc
Condiții de livrare: maxim 15 zile
1
Denumirea
unității de
transport/Modelul

2
Elemente
tehnice

3
Specificarea tehnică deplină
solicitată

Motorizare

- Carburant: diesel
- Consumul de carburant ≤ 10L /100
km
- Putere maxim kw CEE (CP) regim
(tr/min) 100 <
- Cutie de viteze: manual
- Norma de poluare minim EURO 5
- Transmisie 4x2/4x4/2x4
Carosabil
- Garda la sol: minim 130 mm
- Direcție asistată
Dimensiuni - 8+1 locuri
- Masa totală autorizată maxim 3500
kg
- Volum compartiment marfar – minim
2 m³
Siguranță
- ABS
- Centuri de siguranță cu reglare pe
înălțime - șofer + pasageri
- ESC (Electronic Stability Control)
- Faruri anticeață minim spate
- Roată de rezervă
Confort
- Aer condiționat/control clima
Garanție
- Minim 2 ani garanție sau 100.000 km
(în cazul unității de transport nou)

-

Garanția va acoperi deservirea
tehnică la reprezentanțele oficiale ale
producătorului auto (în cazul unității de
transport nou)

-

Nu mai mult de 100.000 km parcurși
(în cazul unității de transport cu parcurs)

4
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
Preț
de
cu TVA
TVA 0 %
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)

