
TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SERVICII TRANSPORT PASAGERI

O companie care prestează servicii de transport pasageri (3-4 persoane) din Chișinău spre
Raionul Telenești (Chițcanii-Vechi, Negureni)

Durata contractului 01 februarie 2023 - 01 septembrie 2023
20 călătorii

Contextul Centrul de Informare și Resurse Centrul “PRO BONO” în contextul
implementării proiectului: ”Consolidarea responsabilității sociale și
elaborarea strategiilor de dezvoltare socio-economică a satelor
Negureni și Chițcanii-Vechi” parte a proiectului EU4Accountability
coordonat de ALDA și finanțat de Uniunea Europeană

Descrierea
serviciilor,
activităților

O companie care oferă servicii de transport pasageri pe teritoriul
Republicii Moldova va fi selectată pentru a presta serviciile solicitate
conform condițiilor indicate de PRO BONO în prezenta solicitare de
oferte, în baza contractului de prestare servicii semnat între părți în
perioada februarie 2023 – septembrie 2023.
În această perioadă, se vor efectua călătorii în cele 2 localități
Chițcanii-Vechi, Negureni din Raionul Telenești.
Graficul se va stabili ulterior.

Total: 20 călătorii

Locația desfășurării
serviciilor

Instruirile și ședințele cu APL vor avea loc în Raionul Telenești
(Chițcanii-Vechi, Negureni).

Monitorizarea
activității și
verificarea
progresului,
cerințele raportării,
periodicitatea și
data limită

Orice provocare, obstacol care ar împiedica activitatea va fi
comunicat AO CIR “Pro Bono” împreună cu măsurile de eliminare.
De asemenea, monitorizarea va fi asigurată prin transmiterea
informației prin intermediul:

- E-mail;
- Apeluri telefonice;

Calificarea,
experiența
profesională

Pentru selectarea companiei de transport pasageri, vor fi cerute
următoarele calificări:

1. Experiența profesională a companiei ofertante (inclusiv
prezența pe piață);

2. Experiența șoferilor (minim 5 ani de experiență, cunoașterea
regiunilor Moldovei constituie un avantaj);

3. Condiția și echiparea mijloacelor de transport;
4. Reputația profesională
5. Oferta financiară;

Alte informații
relevante sau
condiții speciale

Prestatorul va comunica costul per km pentru diferite tipuri de
automobile. Plata pentru serviciu se va realiza după prestarea
serviciului. Plata va fi prezentată în MDL.



În cadrul proiectului profităm de scutire de TVA și rugăm
prestatorul să ne prezinte oferta fără TVA.

Modalitatea de
participare și
selectare

Companiile interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:
- Date generale ale companiei (denumirea companiei,

persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina
web);

- Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al
companiei și un  CV succint al șoferilor disponibili, cu
indicarea experienței profesionale;

- Portofoliul (poze ale mijloacelor de transport propuse pentru
prestarea serviciilor);

- Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL per oră, pentru
fiecare poziție separat, termenele de prestare și condițiile de
achitare. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu Punctaj

Experiența profesională a companiei ofertante
(inclusiv prezența pe piață);

30 puncte

Experiența șoferilor (minim 5 ani de experiență,
cunoașterea regiunilor Moldovei constituie un
avantaj);

20 puncte

Oferta financiară 30 puncte

Condiția și echiparea mijloacelor de transport; 10 puncte

Reputația profesională 10 puncte

Total: 100 puncte

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 15 februarie 2023, prin e-mail la adresa
management.probono@gmail.com cu mențiunea “Companie de prestare a serviciilor de
transport”.

mailto:management.probono@gmail.com

