
                                                                                                   
 
                                                                                            
 
Cererea ofertei de preturi privind achizitia lucrarilor/serviciilor de  spălătorie  a  parcului  

auto  din Chișinău  a  S.A. “Moldtelecom”, bd. Stefan cel Mare, 10 
 

 
Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău. 

 
- Obiectul Achiziției: 

“Servicii de spălătorie a parcului auto din Chișinău, 
SA”Moldtelecom”, bd. Stefan cel Mare, 10”. 
 

 
 

1. Obiectul Licitației 
    1.1. Servicii de spălătorie /curățare auto exterior/interior/complex a mijloacelor de transport    

S.A. Moldtelecom din mun. Chișinău  
    1.2. Categorii de mijloace de transport interesate: autoturisme, microbuse (Hyundai Starex,     
            VW T5, pina la 11 locuri), allroad (Dacia Duster, Suzuki Vitara, Toyota Hilux, L200,    
              UAZ) 
     1.3. Cantitate totala – pina la 150 unități 

 
2. Prezentarea ofertelor trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie: 

- Costul serviciilor (MLD) incl. TVA, conform cerințelor anexei 1 Caietului de 
sarcini; 

     De indicat obligatoriu: 
Modalitatea de plată, în următorul mod:  

            -   100% din preţul lucrărilor se va achita în termen maxim de 30 de zile de la  primirea   
                 documentelor emise de prestator și care dovedesc realizarea serviciilori;  
            -   Actul de primire/predare a serviciilor prestate. 

 
3. Ofertele vor fi prezentate în plic sigilat la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea 
și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului. 
Prezentarea ofertei comerciale până la data de  11.03.2021, ora 12:00. 
Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/N.Știrbu, Specialist Principal ST DL. tel.: 
+373 22 570 372;  
Sergiu Cerbușca  Șef Serviciul Tansport DL tel.: +373 22 570 370. 

 
După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor , acestea nu v-or fi acceptate. 

     Deschiderea ofertelor va avea loc in incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel 
     Mare și Sfânt,10) la data de  11.03.2021, ora 14:00. 
 
 

4. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de 
achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente: 



a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA; 

b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice; 

c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi ștampila 
ofertantului; 

d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie privind 

obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu),cifra de 

afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului. 

e)  Declarație pe propria răspundere:    anexa 2 

f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;  

         j) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate lucrări/servicii similare. 

         k) Minim 2 recomandări din partea beneficiarilor pentru care au fost prestate  serviciile                          

             similare. 

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: 
N. Știrbu – mob: 067199372; fix: 022570-372. 
S. Cerbușca – mob: 067199370; fix: 022570-370. 
 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de SA"Moldtelecom" 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA"Moldtelecom" 
3. Obiectul achiziţiilor  Servicii  de  spălătorie  auto, SA”Moldtelecom”, bd. Stefan cel 
Mare, 10 
                      
              Costul  serviciilor  spălătorie  auto 
                                                                                                                                             Anexa 1 

Nr Tip mijloc de 
transport 

Tip lucrări executate Costul serviciilor, 
lei/unitate 

1 Autoturisme Spălătorie externă  
Splălătorie internă  
Splălătorie complex+covorașele  
Spălare motor  
Dezbatere noroi  

2 Jeep Spălătorie externă  
Splălătorie internă  
Splălătorie complex+covorașele  
Spălare motor  



Dezbatere noroi  
3 Microbus/Bus Spălătorie externă  

Splălătorie internă  
Splălătorie complex+covorașele  
Spălare motor  
Dezbatere noroi  

 

 

                                                                                                                                   Anexa 2 

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.): 

 - Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, 

patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată. 

Note: 

_____________________________ 

semnătura 

  -  Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare. 
Note: 

_____________________________ 

semnătura 

 

- S.R.L. ”___________________”,  persoanele de conducere ale companiei, pe 
parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere. 

Note: 

_____________________________ 

semnătura 

- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, 
faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei în legătură 
cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii 
contractului de achiziţii publice. 
Note: 

_____________________________ 

semnătura 

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________. 

Administrator __________________ 
Data__________________________ 
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