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Chișinău,           23 septembrie 2020 

Invitație 
la concurs prin cererea ofertei de preț pentru închirierea unui autoturism 

Prin prezenta Business Consulting Institute, Vă informează despre organizarea concursului prin cererea 
ofertelor de preţ privind închirierea unui autoturism, conform necesităților proiectului „Acces Direct la 
Studenți” (2SOFT 1.1 / 112), finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România 
– Republica Moldova 2014-2020 și implementat de către Business Consulting Institute. Durata chiriei 
corespunde cu durata de implementare a proiectului și constituie 15 luni (octombrie 2020 – decembrie 
2021). La concurs pot participa persoane fizice și juridice, potrivit condițiilor expuse mai jos. 

1. Denumirea autorității contractante: Business Consulting Institute 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Business Consulting Institute 
3. Achiziţii:  

Autovehicul conform următoarelor specificații: 
• An fabricație: minim 2015; 
• Număr de locuri: minim 5 locuri, inclusiv șofer; 
• Tip caroserie: Crossover sau SUV; 
• Tip tracțiune: din față sau 4x4 (va constituii un avantaj); 
• Capacitate motor: minim 1400 cm3;  
• Tip combustibil: benzină sau motorină (va constituii un avantaj); 
• Norma de poluare: Euro 6 sau mai mare. 

4. Cerințe și modul de prezentare a ofertelor: 
a) Ofertele se prezintă în limba română / rusă; 
b) Prețul se indică în Euro / lună (TVA la cota zero); 
c) Oferta se prezintă până la data 30 septembrie 2020, orele 17:00, la adresa, strada Mihai Eminescu 

#27, sau prin fax. 022-88-50-80, sau prin e-mail: liviu.andriuta@bci.md 
d) Oferta este valabilă 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei, prevăzută la litera c); 
e) Ofertele se prezintă nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor. 

5. Câștigătoare este declarată oferta care satisface toate cerințele la cel mai mic preț. 
6. Condițiile de contractare: 

a) Contractul se încheie între Business Consulting Institute şi ofertantul câștigător în termen de cel 
mult 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare. 

 
 
 
 
Liviu Andriuța  
Director Executiv Business Consulting Institute 
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