
 

Denumirea serviciilor: Servicii de transport 
Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova  
Tipul contractului: Prestări servicii 
Durata contractului: februarie 2023 – februarie 2026 
Termenul limită de depunere a dosarelor: 01/02/2023, ora 09:00 
 
Context: Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, 
gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui 
la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai 
multe aici.  

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii. 

Descrierea achiziției :  
Prestarea serviciilor de transport terestru, pe teritoriul Republicii Moldova și în afara țării, cu mijloace 
de transport de diferită capacitate (de la 5 persoane la 50 persoane). 

Informații despre prețul net (nu include TVA și alte impozite): 

Nr.   Capacitatea mijlocului 
de transport 

Preț în MDL fără TVA per km (pe 
teritoriul țării)  

Preț în MDL fără TVA per km (în afara 
țării)  

1.   Autoturism (4 locuri)     

2.   Minivan (7 locuri)    

3. Microbuz (20 locuri)   

4.   Autocar (50 locuri)    

 
Condiții de participare la procesul de achiziție:   

• La procesul de achiziții pot participa persoane juridice (companii de transport licențiate și 
certificate corespunzător) care dispun de unul sau de toate tipurile de mijloace de transport 
enumerate mai sus, cu minim 5 ani experiență în domeniu; 

• Minim 5 ani experiență în domeniu și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții 
Publice; 

• Companii care sunt deschise să efectueze livrarea produselor la cota TVA0%, conform 
documentelor confirmative, în cadrul proiectelor scutite de TVA cu drept de deducere; 

Criteriile de evaluare a ofertelor:  

• Experiență în domeniu de minim 5 ani (max. 10 puncte);   

• Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus (max. 10 puncte);    
• Avantajul ofertei, respectând raportul de preț/calitate (max. 30 puncte).    
 
*Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă: P = Pmin / Pof x 30 puncte, 
unde: Pmin - cel mai mic preț propus; Pof - preț prezentat în oferta examinată P - numărul de puncte 
acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet.     

 Oferta trebuie să conțină următoarele date:   

1. Datele de contact (adresa oficială a sediului, adresa de corespondență, adresa de e-mail, 
datele persoanelor de contact, numărul de telefon); 

2. Descrierea experienței (dacă este cazul); 
3. Oferta de preț;  
4. Termeni și condiții de  plată. 

https://solidarityfund.md/


 

 La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 
1. Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Camera Înregistrării de Stat/Agenția Servicii 

Publice;  
2. Licență/Autorizație de activitate; 
3. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta 
pentru servicii de transport”. 
 

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și  de a 
menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării 
procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul 
la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi 
transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs 
cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md.  

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul 
selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina 
web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică 
acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   
 
**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de 
conformitate.  
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