FUNDAŢIA EST-EUROPEANĂ
solicită oferte comerciale pentru servicii de transport pasageri
Cadrul general
Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei
Europene, Guvernului Suediei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a
Programului Erasmus+ al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
Ministerului Educației a desemnat Fundația Est-Europeană în calitate de Agenție Națională de Suport (ANS)
eTwinning Plus Moldova. Scopul Programului eTwinning Plus este de a facilita comunicarea şi colaborarea între
instituțiile de învățămînt preșcolar și preuniversitare din Republica Moldova cu cele din ţările membre ale Uniunii
Europene, implicând elevii în activităţi noi de învăţare.
Scopul
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va
presta servicii de transport pentru un grup de 27 de persoane după cum urmează:
-

Tur: 23 noiembrie 2018 – Chișinău – București
Retur: 25 noiembrie 2018 – București– Chișinău

Grupul respectiv a fost delegat la Seminarul Bilateral Romania – Republica Moldova, Parteneriate Școlare
Europene eTwinninig care se va desfășura la București în perioada 23 - 25 noiembrie, 2018.
Sarcina tehnică:
- Autocar dotat cu aparat de aer condiționat, scaune rabatabile și alte comodități;
- Oferirea unui mijloc de transport în condiţii tehnice bune, care să asigure siguranţa pasagerilor;
- Asigurarea auto valabilă pentru teritoriul Republicii Moldova și pentru România.
Cerinţe faţă de conducătorul auto:
- Serviciile de transportare vor fi executate de către un conducător auto cu experienţă de conducere;
- Conducătorul auto trebuie să cunoască itinerarul Chişinău – București– Chişinău şi să propună cel mai optim
traseu care implică cele mai puţine riscuri posibile;
- Conducătorul auto trebuie să cunoască limba română;
- Conducătorul auto trebuie să cunoască Regulamentul circulației rutiere, inclusiv al ţării de destinaţie.
Criterii de selecţie a companiei:
- Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
- Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarele:
- Descrierea companiei, scurta descriere a experienţei şoferului și altă informație relevantă;
- Oferta comercială (cu preţuri în MDL, exclusiv TVA) conform cerințelor expuse mai sus, inclusiv cu cheltuieli
ce țin de cazarea și alimentarea conducătorului auto;
- Copia de pe paşaportul tehnic al mijlocului de transport;
- Copia buletinului de identitate şi a permisului de conducere a conducătorului auto;

-

Traseul Chişinău – București – Chişinău, cu specificarea punctului de intrare în Romania, kilometraj şi costul
total al călătoriei.

Important!
Grupul de participanți va fi cazat la Ramada Bucharest Majestic Hotel, aici și locația evenimentului.
Compania selectată va plăti separat conducătorului auto pentru cazarea, masa, diurna conform cerințelor interne a
companiei.
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 14 noiembrie 2018, orele 17:00.
Oferta comercială cu menţiunea – eTwinning Ofertă Servicii Transport Pasageri - se va expedia prin email la adresa:
concurs@eef.md sau se va depune personal la sediul Fundaţiei: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău.
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi: la numerele de telefon 0 800 10 801 sau la adresa e-mail:
concurs@eef.md.
Nota: Doar companiile selectate vor fi contactate.

