KEYSTONE MOLDOVA
ANUNŢĂ TENDER PENTRU PROCURAREA A
5 AUTOMOBILE IDENTICE
Asociaţia Keystone Moldova anunţă concurs prin cererea ofertei de preţ privind procurarea a
5 automobile identice pentru dotarea Serviciilor sociale „Echipă mobilă” din 5 unităţi teritorialadministrative, după cum urmează: Căuşeni, Ştefan Vodă, UTA Găgăuzia, Grigoriopol şi
Slobozia.
Serviciul social „Echipă mobilă” este creat în cadrul proiectului „Servicii sociale adresate
persoanelor cu dizabilităţi pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele
maluri ale Nistrului” implementat de Keystone Moldova, cu suportul financiar al Uniunii
Europene.
Proiectul cade sub incidenţa Hotărîrii Guvernului R. Moldova Nr.246 din 08 aprilie 2010, ”Cu
privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe
teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică
și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica
Moldova este parte”
Condiții de participare:
I.

Oferta va conține:

1. Specificațiile tehnice și opțiunile incluse ale automobilelor propuse, parametrii de
performanță;
Parametrii tehnici ai automobilelor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Combustibil
Motor
Clasa
ecologică
motorului
Tipul caroseriei
Cutie de viteze
Clasa automobilului
Siguranţa

8.
9.
10.
11.
12.

Direcţie
Sistem audio
Facilităţi
Închidere centralizată
Covoraşe de cauciuc

a

Benzină
1200 cm3-1600 cm3
Euro 4 sau 5
Sedan/hatchback/universal
5 MT
B sau C
Minim 2 airbag-uri frontale pentru pasager şi şofer,
ABS
Servodirecţie
Sistem audio
Aer condiţionat
Opţional
Opţional

Prețul (indicat în EUR sau MDL);
Termenul de livrare;
Opțiuni suplimentare ce pot fi instalate pe automobilele date și prețul lor;
Graficul de deservire conform regulamentului producătorului și prețul deservirii tehnice
periodice în perioada de garanție și după expirarea acesteia.
6.
Disponibilitatea de a prezenta certificat de origine a automobilelor. Compania selectată va
trebui să prezinte certificate de origine eliberate de autoritățile competente din țara de origine.

2.
3.
4.
5.

II.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 7 iunie 2017, ora 16.00.

III.

Oferta va fi depusă la sediul AO Keystone Moldova, str. Sf. Gheorghe, 20, Chișinău, cu
inscripția “Oferte de prețuri automobile”. Se acceptă transmiterea ofertelor prin e-mail la
adresa: ocostandaki@keystonehumanservices.org

IV.

Evaluarea și stabilirea ofertei câștigătoare:
Ofertele care vor corespunde parametrilor tehnici specificați vor fi evaluate prin
compararea prețurilor, specificațiilor în ofertă și costul deservirii tehnice a automobilului.
Se va selecta oferta cea mai avantajoasă economic din punct de vedere preț/calitate.

V.

Persoană de contact: Nicolae Ciocan, tel 022 92 91 98
____________
Keystone Human Services International
Moldova Association
20, Sf.Gheorghe str.
Chisinau, Moldova
www.keystonemoldova.md
www.instruiri.md
www.fb.com/ecovox.md

