
CONCURS DESCHIS  

privind achiziționarea serviciilor de transport 

 

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova este o Asociaţie Obştească, apolitică și nonguvernamentală, 

înregistrată la Ministerul Justiției la 22 ianuarie 2002. Asociația activează în domeniul dizabilităţii, crează 

şi dezvoltă servicii pentru persoanele cu dizabilităţi, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu 

dizabilități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Asociația anunță despre iniţierea şi desfăşurarea concursului: Servicii de transport. Astfel, invităm 

persoanele fizice și juridice, cu experiență în prestarea serviciilor, să participe la concurs.  

Obligațiile de bază ale prestatorului: Asigură transportarea angajaților Asociației și a beneficiarilor cu 

dizabilități, pe rutele și în zilele solicitate de Asociație. 

Achitarea pentru serviciul prestat se va efectua din momentul semnării contractului, lunar, în termen de14 

zile lucrătoare corespunzător numărului de zile efectiv a serviciului prestat, finalizat cu semnarea actului 

de predare-primire.  

Cerințele de bază față de conducătorii auto: 

- Permis de conducere cat. B, MD valabil; 

- Experiență minim 5 ani de prestare servicii similare; 

- Experiență demonstrată în prestarea de servicii de transport pentru persoane cu dizabilități locomotorii;  

- Cunoștințe în domeniul tehnicii auto; 

- Persoană responsabilă și serioasă; 

Criteriile de evaluare a ofertanților: 

• Prețul în MDL ofertat per zi (08 ore de lucru) – 50 %. 

• Experienţa ofertantului/ofertantei în prestarea de servicii similare pentru persoane cu dizabilități 

locomotorii– 50%. 

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații: 

1. Oferta financiară. 

2. CV-ul prestatorului. 

Dosarele urmează a fi depuse până în 24 iunie 2022, ora 17:00, la adresa de email valentina@motivation-

md.org cu mențiunea în email: Achiziție Servicii de transport. 

Cerințe față de oferta financiară: 

• Datele de contact ale ofertantului/-tei, cu specificarea persoanei de contact.  

• Prețurile indicate în lei MDL (prețul brut per zi pentru persoană fizică/ preț fără TVA cu drept de 

deducere, art.104 din CF al RM – persoane juridice). Prețurile nu pot fi modificate din momentul 

recepționării ofertei și pe întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu lipsa 

preţului se consideră nulă şi se respinge. 

 

Cererile de informații despre acest concurs vor fi solicitate la adresa de email: valentina@motivation-

md.org, persoana de contact Toporeț Valentina, manager în servicii de personal. 

 

Notă. În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigenţelor 

prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără 

a fi examinată. 
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