
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 1 din 04.03.2022

privind achiziționarea: Serviciilor de transport persoane refugiate

în scopul sprijinirii refugiaților afectați de conflictul militar din Ucraina,
I.P. ”Baza auto a Cancelariei de Stat” îndrumă operatorii economici disponibili pentru negocieri directe pentru a
încheia contract de prestare serviciilor de transport rutier de persoane refugiate, autorizate conform prevederilor pct.
2
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2 din Dispoziția CSE nr. 1 din 24.02.2022, cu aplicarea excepției prevăzute de art. 5. Alin. (1), lit. X) din Legea nr.
31/2015 privind achizițiile publice.

, prestarea serviciilor de transport.
1. Denumirea autorității contractante: I.P. ”Baza auto a Cancelariei de Stat ”

2. IDNO: 1006601001034
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. Adresa: mun. Chișinău str. Bucuriei 18/2

. Numărul de telefon/fax: 022-746-220, 069577705, 068493324, 079142999

. Adresa de e-mail și pagina web a autorității contractante: baza-auto.gov.md;
ipbazaautocs@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de

atribuire: https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/achizitii-publice

7. Autoritatea contractantă invită persoanele fizice sau operatorii economici interesați, care pot
satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor
servicii:

Denumirea serviciilor
solicitate

Valoarea estimatăSpecificarea tehnică a serviciilor

Pînă la 0,50 lei / 1 km / 1Serviciile de transport rutier a persoanelor refugiate
vor fi prestate în regim 24/24 ore, la comanda
autorității contractante, cu vehicule rutiere destinate
transportului rutier de persoane

persoanăServicii de transport rutier a
persoanelor refugiate (40

unitati autocare)

8. Termenii și condițiile de prestare solicitați: de   la         04.03.2022         pînă         la  2022,   de   la       punctele      
de     trecere         a frontierei         de         stat,   pe         teritoriul   Republicii         Moldova.  

9. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea persoanelor fizice și operatorilor
economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim
(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile
solicitate:
Nr.
d/o

Denumirea
documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii Nivelul minim/
Obligativitateacriteriului/cerinței:
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. Oferta original – confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului, sau semnătură electronică
Copie – informații despre participant, contacte,
adresă, nr. telefon, e-mail
Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului sau semnătură electronică

DA

DA

DA

DA

DA

Date despre participant

.

.

.

Certificat de înmatriculare

Raport de inspecție tehnică periodică Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului sau semnătură electronică

Certificat de competență Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului, sau semnătură electronicăprofesională a conducătorului auto
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10. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: persoanele         fizice         și         operatorii  
economici         selectați,         vor             presta         servicii         de         transport         rutier         a         persoanelor         refugiate,             în             regim      
24/24         ore,         la             comanda         autorității         contracta      nte,         cu             vehicule         rutiere         destinate         transportului      
rutier     de     persoane  

11. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea         cu       cerințele  
solicitate

12. Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- 24/24         ore,   începând     cu       data         de         04.03.2022  
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3. Adresa la care vor fi transmise ofertele:

Ofertele         vor         fi         depuse     electronic     la         următoare  a     adresă     de     e-mail:          ipbazaautocs@gmail.com

4. Locul deschiderii ofertelor:
I.P. Baza auto a         Cancelariei         de         Stat  

mun.         Chișinău     str.     Bucuriei     18/2  

15. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română,
rusă  

Conducătorul grupului de lucru: L.Ș.
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