
 

 

Anunţ de participare 

 

1. Denumirea autorităţii contractante: Curtea Constituţională a Republicii Moldova 

2. IDNO: 1006601004116 

3. Tipul procedurii de achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri 

4. Obiectul achiziţiei: Servicii de transport aerian 

5. Cod CPV: 63730000-5 
 

Prezentul anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de transport aerian. 

 

conform necesităţilor  Curţii Constituţionale a Republicii Moldova 

(denumirea autorităţii contractante) 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016, sezonul de toamnă, este alocată suma 

necesară din: Bugetul de Stat, Ministerul Finanţelor a Republicii Moldova. 

(sursa banilor publici) 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 

procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor servicii: 

 

Nr. 

 d/o 

Cod  

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor  

solicitate 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

standarde de 

referinţă 

1  Servicii de transport aerian    

1.1 
6373000

0-5 

Servicii de transport aerian 

Chişinău- BatumiTbilisi – 

Chişinău 

Bucată 2.00 
9 septembrie – 12 

septembrie 2016 

2  Servicii de transport aerian    

2.1 
6373000

0-5 

Servicii transport aerian 

Chişinău- Sofia - Chişinău 
Bucată 2.00 

20-22 septembrie 

2016, (escală 

Bucureşti) 

3  Servicii de transport aerian    

3.1 
6373000

0-5 

Servicii de transport aerian 

Chişinău – Munich (Germania) - 

Chişinău 

Bucată 1.00 
27 septembrie - 1 

octombrie 2016 

4  Servicii de transport aerian    

4.1 
6373000

0-5 

Servicii de transport aerian 

Chişinău – Istambul - Chişinău 
Bucată 2.00 

2 octombrie – 9 

octombrie 2016 

5  Servicii de transport aerian    

5.1 
6373000

0-5 

Servicii de transport aerian 

Chişinău – Kiev - Chişinău 
Bucată 2.00 

6 octombrie – 9 

octombrie 2016 

6  Servicii de transport aerian    

6.1 
6373000

0-5 

Servicii de transport aerian 

Chişinău – Munich (Germania) - 

Chişinău 

Bucată 2.00 
13 octombrie – 16 

octombrie 2016 

7  Servicii de transport aerian    

7.1 
6373000

0-5 

Servicii de transport aerian 

Chişinău – Istambul - Chişinău 
Bucată 1.00 

16 octombrie – 20 

octombrie 2016 



8  Servicii de transport aerian    

8.1 
6373000

0-5 

Servicii de transport aerian 

Chişinău – Erevan (Armenia) – 

Chişinău 

Bucată 1.00 

20 octombrie – 23 

octombrie 2016 

(escala Istambul sau 

Moscova) 

 

6. Termenul de prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: în decurs de 5 zile de la 

solicitare 

 

 

 

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:  

 

Nr. 
Denumirea 

documentului/cerinţelor 
Cerinţe suplimentare Obl. 

1 Certificat de înregistrare a Întreprinderii Copie confirmată prin semnătura 

şi ştampila participantului 

DA 

2 Licenţa de activitate Copie confirmată prin semnătura 

şi ştampila participantului 

DA 

3 Extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice 

Copie confirmată prin semnătura 

şi ştampila participantului 

DA 

4 Date despre participant Original DA 

5 Oferta Original DA 

 

 

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 

autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 

Denumirea autorităţii contractante: Curtea Constituţională a Republicii Moldova 

Adresa: mun. Chişinău, str. A. Lăpuşneanu 28 

Tel: 022253743 

Fax: 022253746 

E-mail: oxana.batrinu@constcourt.md 

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Bătrînu Oxana, consultant principal  

Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără 

corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi 

prezentate: 

- pînă la 14.00:  

- pe  07.09.2016:  

- pe adresa mun. Chişinău, str. A. Lăpuşneanu 28.  

 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

 

Criteriul de atribuire este  preţul cel mai scăzut: 

 

Termenul de valabilitate a ofertelor (numărul de zile):30 

 

Garanţia pentru ofertă (se completează doar în cazurile în care se cere sau se indică „Nu se 

cere”): 

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de __0__%  

 

 

Plata prin transfer se va efectua în adresa (denumirea organizaţiei), cu nota „Garanţia pentru 

ofertă la licitaţia publică nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:  



a) beneficiarul plăţii (indicaţi);  

b) datele bancare (indicaţi);  

c) codul fiscal (indicaţi];  

d) contul de decontare (indicaţi);  

e) contul trezorerial (indicaţi);  

f) contul bancar (indicaţi);  

g) trezoreria teritorială (indicaţi). 

 

Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la 

sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa:  (indicaţi adresa). 

 

 


