
 

Concurs deschis de oferte comerciale pentru achiziționarea de servicii de taxi adaptat 

 

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

înregistrată la Ministerul Justiției la 22 ianuarie 2002. Timp de 18 ani Asociația activează în domeniul 

dizabilităţii, crează şi dezvoltă servicii pentru persoane cu dizabilităţi, în vederea îmbunătățirii 
calității vieții persoanelor cu dizabilități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Asociația anunță despre iniţierea şi desfăşurarea concursului: „Contractare servicii de taxi”. În acest 

context, invităm agenţii economici să participe la concursul de oferte privind serviciile de taxi. Scopul 

concursului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale pentru achiziționarea de 

servicii de taxi adaptat persoanelor cu dizabilități fizice. 

Criterii de evaluare a ofertei financiare: 

• Cele mai avantajoase condiții din punct de vedere tehnico-economic: cel mai mic preț/ 

calitate – (50%). 

• Automobile accesibile pentru persoane cu dizabilități – 40%. 

• Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/ referinţe) – 10%. 

 

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații: 

1. Oferta financiară, care va conține: 

a) Preț MDL / km per servicii de taxi în or. Chișinău; 

b) Preț MDL / km per servicii de taxi în raza mun. Chișinău; 

c) Preț MDL / km per servicii de taxi pe teritoriul Republicii Moldova; 

d) Preț MDL/ minute per servicii de taxi în staționare. 

2. Scurtă descriere a companiei, care va conține: 

a) Nr. de automobile adaptate pentru persoane cu dizabilități; 

b) Nr. total de automobile disponibile; 

 

Ofertele urmează a fi depuse până pe data de 04.07.2022, ora 17:00, la adresa de email 
valentina@motivation-md.org cu mențiunea Achiziție Servicii Taxi „MOTIVAȚIE”. 

Cerințe față de ofertă: 

• Datele de contact ale ofertantului, cu specificarea persoanei de contact.  

• Prețurile: indicate în lei MDL, fixe din momentul recepționării oferte și pe întreaga perioadă 

de realizare a contractului. Oferta prezentată cu lipsa preţului se consideră nulă şi se respinge. 

• Semnată și ștampilată de ofertant/ă. 

 
Cererile de informații despre acest concurs vor fi solicitate la adresa de email: 
valentina@motivation-md.org, persoana de contact Toporeț Valentina. 

 
Notă. În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condiţiile 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. 

 
AO Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova vă mulţumește pentru participare!  
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