
 

CAIET DE SARCINI 

la anunț de intenție № 1  din “13” august 2021 

 

 

Obiectul   Achiziționarea  Autobuzului de pasageri cu 21-23 locuri (lot I)   

R. Moldova, mun. Chișinău str. Vadul lui Vodă, 155 

 

Entitatea contractantă  “MOLDOVATRANSGAZ” SRL, R. Moldova, or. Drochia, s.Tarigrad 
                                                                              (denumirea, adresa) 

 

1. Descriere generală. Informaţii: 

       Livrare pînă la 25/12/2021, conform specificații tehnice № 1 din “13” august 2021, plasate pe pagina 

web: www.moldovatransgaz.md (compartimentul -“TENDERE”). 

       Livrarea la adresa beneficiarului: R. Moldova, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. 

 

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor 

      • modul de transportare – cu transportul furnizorului; 

      • manuale complete de utilizare și exploatare; 

      • cărți de service și întreținere; 

• produsul să fie nou, să nu fie folosit; 

• produsul să fie livrat în stare funcțională și să îndeplinească caracteristicile tehnice declarate; 

 

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 

      Să corespundă cerințelor : EURO 6; Legislației Națională în vigoare care Reglementează înscrierea și 

circulația autovehiculelor. 

 

4. Mostre 

    Să fie prezentate -  copia Specificațiilor tehnice (pașaport), foto și etc. 

 

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei 

1 Oferta comercială. (Anexa nr. 1); 

2. Informația generală. (Anexa nr. 2); 

3. Informații despre experiența similară în ultimii trei ani de activitate. (Anexa nr. 3); 

4. Declarație privind eligibilitatea. (Anexa nr. 4); 
5. Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani. (Anexa nr. 5); 
6. Copia Extrasului din Registru de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuale, care să 

reflecte   situația la zi de depunere a ofertei, prezentată  pe propria răspundere, data elibirării nu mai mult 

de 3 luni. 

7. Certificatul privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național,  eliberat de către 

Inspectoratul Fiscal de Stat va fi prezentat în copie autentificat de către ofertant. Valabil la data deschiderii 

ofertelor. 

8. Copia Raportului financiar cu ștampila organului Statistică sau Recipisă, ce confimă prezentarea 

electronică  a raportului la perioada curentă. 

 

Notă: Formularele nr.1-5 sunt atașate. 

 

Entitatea contractantă  “MOLDOVATRANSGAZ” SRL              Data „13”august 2021 

 


