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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Termen extins//Solicitare de oferte pentru servicii de transport
de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova
admin2706 admin2706 · Wednesday, November 8th, 2017

Scopul concursului:
În vederea implement?rii obiectivelor sale, CRJM solicit? oferte pentru servicii de transport de
pasageri pe teritoriul Republicii Moldova în perioada noiembrie 2017 – noiembrie 2019.
În acest sens, companiile de transport pasageri interesate urmeaz? s? prezinte oferte de pre?, care
vor con?ine informa?ia prezentat? în Anexa nr.1 (pe care o pute?i desc?rca aici).
Criteriile de selec?ie:
Experien?a ofertantului: prezen?a pe pia??, clien?i fideli/referin?e;
Condi?ia mijloacelor de transport;
Oferta financiar?;
Termenele de prestare a serviciilor ?i condi?iile de achitare.

Oferta trebuie s? fie datat?, semnat? ?i ?tampilat? de compania ofertant? ?i expediat? prin email la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.?ciusev 33, MD-2001,
mun. Chi?in?u), pân? pe 8 decembrie 2017.
Oferta va include:
Datele generale ale companiei (denumirea, persoana ?i telefonul de contact, adresa electronic?,
pagina web, semn?tura persoanei autorizate; amprenta ?tampilei companiei);
Certificatul de înregistrare al companiei;
Portofoliul (poze ale mijloacelor de transport propuse pentru prestarea serviciilor);
Oferta financiar? (se completeaz? formularul Anexa nr. 1) cu indicarea pre?ului în MDL, pentru
fiecare pozi?ie separat. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate
în alt? valut? vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limit? pentru prezentarea
ofertelor;
În cazul existen?ei unui conflict de interese, real sau poten?ial, cu CRJM, ofertantul se oblig? s?l declare în baza unei declara?ii completate în form? liber? ?i anexate la ofert?.

Pentru informa?ii suplimentare, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 843601
ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.
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Not?: CRJM î?i rezerv? dreptul s? nu aleag? niciun candidat în cazul în care ofertele primite
nu vor corespunde cerin?elor sale.
To?i ofertan?ii vor fi anun?a?i despre decizia cu privire la compania selectat? dup?
finalizarea procesului de selectare a ofertelor.
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