SOLICITARE DE OFERTE
privind vânzarea automobilelor băncii

Chișinău 2020

1.

Scopul

B.C. “EXIMBANK” S.A. este interesată de vânzarea automobilelor care nu mai sunt exploatate în
cadrul parcului auto, conform listei anexate la prezenta.
În acest sens, Banca relansează prezenta Solicitare de Ofertă, prin care solicită companiilor
specializate şi persoanelor fizice interesate, să transmită Oferta de preț pentru procurarea unuia sau
mai multor automobile din lista propusă.
În cazul dacă sunteți interesați, Vă rugăm să transmiteți oferta Dvs. într-un plic sigilat către sediul
central al Băncii, situat pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr.171/1, până la 24
ianuarie 2020, ora 17:00.
Oferta se va prezenta pentru fiecare automobil într-un plic separat, pe care se va indica modelul,
numărul de înmatriculare a automobilului și denumirea companiei / numele, prenumele persoanei
fizice care a prezentat oferta de preț, cu menţiunea „pentru Serviciul Procurement”.
Date de contact:
- pentru întrebări tehnice și vizualizare automibile: tel: +373 22 301 132; +373 22 301 166;
- pentru întrebări financiare și organizatorice: tel: +373 22 301 261; +373 22 301 125;
e-mail: achizitii@eximabank.com
2.

Documente solicitate

Suplimentar la oferta de preț se vor prezenta obligatoriu următoarele documente:
Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice (cu indicarea adimnistratorului şi
forndatorilor), eliberat recent;
Copia documentului de identitate al administratorului companiei și fondatorilor acesteia;
Copia actului de identitate al persoanei fizice.
3.

Cerințe față de ofertă

Oferta de preț va fi prezentată în MDL (lei modovenești).
Pentru fiecare automobil se va prezenta câte o ofertă de preț separată (în plic separat) cu indicarea
modelulului și numărului de înmatriculare a automobilului și prețului propus.
Pe ofertă se va indica data, denumirea companiei și se va aplica ștampila și semnătura persoanei
responsabile (administratorului) sau numele, prenumele și semnătura persoanei fizice care a
prezentat oferta de preț, precum şi datele de contact ale companiei / persoanei fizice (adresa, e-mail,
telefon).

4.

Criterii de selectare a ofertelor

Cel mai mare preț oferit.
Banca își rezervă dreptul să nu accepte ofertele de preţ prezentate în plicuri deteriorate sau deschise,
precum şi cele prezentate cu întârziere
Prezenta Solicitare de Ofertă nu constituie o obligaţiune și/sau răspundere juridică a băncii, până la
semnarea contractului.

Lista automobilelor propuse pentru vânzare:

№
Marca şi modelul

Nr. de
înmatricul

Anul de
fabricaţie

VIN code

Capacitatea
cilindrică

d/o
1
2
3
4

Parcursul,
(la
09.08.2019),
km

Culoare

Valoare de piață
(conform
evaluator)
Lei (MDL)

SKODA Octavia

KVB 002

2006

TMBBD41Z672066438

1984

366 691

Negru

87’515

PEUGEOT 307

KVB 005

2005

VF33ENFUC84099753

1587

346 816

48’913

DACIA Logan

CVB 180

2007

UU1LSD4GH38704790

1390

133 895

GriMetalizat
Albastru

42 222

Vișiniu

22’119

VAZ 21114

CVB 174

2005

XTA21114050202355

Mai multe detalii în raportul de evaluare a automobilelor (ataşat).

1596

54’295

