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LISTĂ DE CERINŢE  
 

PRESTAREA SERVICIILOR DE DESERVIRE TEHNICĂ ŞI REPARAŢIE A AUTOMOBILELOR, PRECUM ŞI FURNIZAREA 
PIESELOR DE SCHIMB ŞI A CONSUMABILELOR PENTRU AUTOMOBILELE MARCA „LAND ROVER”  ALE MISIUNII 

EUBAM  
 
OBIECTIVE  
1. Reparaţia şi deservirea tehnică a automobilelor de marca „Land Rover” din parcul EUBAM, regiunea Chișinău, 
Moldova.   
2. Furnizarea pieselor de schimb originale pentru lucrările de reparaţie şi deservire.  
 
METODE  • Furnizorul prestează servicii de reparaţie şi deservire a automobilelor în baza comenzilor OIM/EUBAM.  • Acest tip de servicii include inspecţia tehnică periodică, diagnosticarea, înlocuirea pieselor/ansamblurilor, 
precum şi deservirea tehnică generală în conformitate cu recomandările producătorului şi orice altă reparaţie 
necesară în baza comenzilor OIM/EUBAM. • Nu se admite efectuarea reparaţiilor fără o comandă prealabilă şi fără acordul prealabil al OIM/EUBAM. • Automobilele vor fi aduse şi luate de la atelierul furnizorului de către şoferii EUBAM. • În cazul în care automobilul prezintă defecţiuni, din cauza cărora nu poate fi adus în mod obişnuit la 
atelier, furnizorul va întreprinde măsuri, la solicitarea OIM/EUBAM, pentru a aduce automobilul la atelierul său.   
 
TERMENUL DE ACŢIUNE AL CONTRACTULUI  
OIM prevede încheierea Contractului cu un furnizor de servicii calificate de deservire şi reparaţie a mijloacelor de 
transport în decursul unui an, începând aproximativ cu 1 iunie 2014.   
 

VOLUMUL SERVICIILOR PRESTATE  
 

Deservirea tehnică nr. 1 
(Deservirea se face la fiecare 12,000 km parcurşi) 

Nr.  
 

Denumirea lucrărilor  

1 
Verificarea presiunii în anvelope şi a adâncimii benzii de rulare (inclusiv roata de rezervă) şi reglarea 
(în caz de necesitate).  

2 
Verificarea saboţilor de frânare în vederea depistării uzurii şi a etrierului în vederea depistării 
scurgerilor, verificarea stării discurilor.  

3 Scurgerea sedimentului din filtrul de combustibil.  

4 
Verificarea nivelului lichidului în rezervoarele sistemului de frânare, amplificatorul sistemului de 
direcţie, sistemul ambreiajului hidraulic şi spălătorul parbrizului. În caz de necesitate – suplinire.    

5 Înlocuirea uleiului în motor şi filtrul de ulei.  

6 Verificarea sistemelor cu ajutorul IDS/SDD. 

7 Resetarea indicatorului ce informează despre periodicitatea inspecţiei tehnice.  

8 Efectuarea înscrierii privind efectuarea inspecţiei tehnice.  

 
 



 
 
 
 
 

Deservirea tehnică nr. 2 
(deservirea se face la fiecare 24 000 km parcurşi) 

 
Nr. 

 
Denumirea lucrărilor 

1 Include lucrările indicate la punctul Deservirea tehnică nr. 1.  

2 Verificarea stării şi siguranţei banchetelor şi centurilor de siguranţă.  

3 
Verificarea capacităţii de funcţionare a tuturor lămpilor, semnalelor sonore şi semnalizatoarelor 
luminiscente.  

4 
Verificarea capacităţii de funcţionare a spălătoarelor şi ştergătoarelor de parbriz faţă/spate, precum 
şi starea lamelor ştergătoarelor de parbriz.  

5 Verificarea capacităţii de funcţionare a frânei de mână.   

6 Înlocuirea filtrului de curăţare a aerului din automobil.  

7 Înlocuirea elementului de filtrare al filtrului de combustibil.  

8 Verificarea şi ungerea dispozitivului de închidere al capotei.   

9 Verificarea densităţii specifice a antigelului.  

10 Înlocuirea elementului de filtrare al filtrului de aer.  

11 Verificarea stării curelei de transmisie a echipamentului auxiliar.  

12 Verificarea nivelului/suplinirea electrolitului în bateria de acumulatoare.   

13 Verificarea jocului tuturor silentblocurilor suspensiei.  

14 
Verificarea stării tuturor carcaselor şi manşoanelor suspensiei, a arborilor de antrenare şi a 
mecanismului de direcţie.  

15 
Verificare în vederea depistării uzurilor prin frecare, a scurgerilor şi a coroziunilor tubului 
servoamplificatorului de frână, a tubului şi cuplajului sistemelor de frânare şi de combustibil, a 
amplificatorului mecanismului de direcţie, a ambreiajului şi cablajului.      

16 Verificare în vederea depistării scurgerilor de lichide.  

17 
Verificarea sistemului de evacuare în vederea depistării scurgerilor, a unor elemente de fixare slăbite 
sau a deteriorărilor.   

18 
Verificarea fixării articulaţiilor sferice ale barei de direcţie şi a stării articulaţiilor sferice şi învelişurilor 
de protecţie.  

 
Alte servicii  

 
Nr.  

 
Denumirea lucrărilor 

1 Verificare în vederea depistării coroziunilor, verificarea stării stratului de vopsea (la fiecare 2 ani).  

2 Înlocuirea lichidului de frână (la fiecare 3 ani).  

3 Înlocuirea lichidului de răcire (la fiecare 10 ani).  

4 Înlocuirea curelei de transmisie a echipamentului auxiliar (la fiecare 240 000 km parcurşi.) 

5 
Înlocuirea curelei de transmisie a arborelui de comandă, a întinzătorului de curea şi a roţii de 
întindere (la fiecare 240 000 km parcurşi). 

6 Înlocuirea uleiului în cutia de viteze mecanică (la fiecare 10 ani). 

7 Înlocuirea uleiului în cutia de distribuţie (la fiecare 10 ani). 

8 Înlocuirea uleiului în diferenţialul din spate (la fiecare 10 ani). 

9 Înlocuirea uleiului în sistemul HALDEX (la fiecare 10 ani). 

10 Înlocuirea tuturor tuburilor elastice ale sistemului de frânare (la fiecare 6 ani). 

 
 



Serviciile sunt necesare pentru următoarele mijloace de transport:  
 
Tipul automobilului   Cantitate Anul producerii   
Land Rover Freelander 2    15  2008/2010 
 
La solicitarea OIM/EUBAM furnizorul va presta suplimentar următoarele servicii:  

− Reparaţia, vopsirea sau înlocuirea pieselor carcasei automobilului;  

− Reparaţia sau înlocuirea echipamentului din interiorul automobilului; 

− Reparaţia sau înlocuirea ansamblurilor şi agregatelor părţii mobile, transmisiei şi motorului automobilului;  

− Montarea/demontarea echipamentului de comunicaţie şi a altui echipament suplimentar (încălzitorul 
motorului şi a interiorului automobilului, grilajul de separare al secţiunii pentru bagaj, imobilizatoarele, 
sistemele de securitate etc.).    
 

TERMENE  • Cererea de reparaţie/deservire trebuie să fie expediată furnizorului cu cel puţin 24 de ore în prealabil.  • Deservirea periodică, inclusiv deservirea tehnică nr. 1 şi nr. 2, trebuie să fie efectuate pe parcursul unei 
zile lucrătoare.  • Toate celelalte servicii, lucrări de reparaţie sau deservire trebuie să fie efectuate în termene rezonabile. În 
cazul în care se prevăd anumite întârzieri furnizorul va informa OIM/EUBAM. • Termenul de furnizare a pieselor de schimb în baza comenzii nu trebuie să depăşească:  

а)  3 zile – pentru cele care sunt în stoc la depozit;    
b)  3 săptămâni – pentru cele care nu sunt în stoc la depozit.   

 
 
Cerinţe minime: 
 

Calificarea furnizorului de servicii: 

Profilul companiei: Ofertantul trebuie să prezinte o descriere succintă a companiei, inclusiv copiile documentelor 
de înregistrare a acesteia;   
Informaţii detaliate despre activitatea în domeniul dat: ofertantul trebuie să prezinte un document care să 
confirme faptul activării timp de cel puţin un an în domeniul deservirii tehnice şi reparaţiei mijloacelor de 
transport;   
Numărul automobilelor deservite în anul trecut: cel puţin 150; 
Amplasarea: ofertantul trebuie să deţină un atelier de reparaţii în oraşul Chișinău, Moldova.   
Furnizorul trebuie să posede întreg ansamblul de echipament pentru diagnosticarea şi reparaţia tipului/modelului 
dat de automobil.  
 

Certificate: 

Ofertantul trebuie să prezinte: 
Certificatul privind înregistrarea de stat; 
Copie de autorizare sau de licenţă în domeniul de prestare a serviciilor de întreţinere şi reparaţii a autoturismelor; 
Formularul „Informatii despre Ofertant” completat (Anexa A); 
Certificatul privind lipsa datoriilor. 
 

Anchetă de afaceri: 

Furnizorul trebuie să enumere contracte analogice de succes şi să indice datele de contact a cel puţin două 
persoane care pot oferi recomandări;   
Vânzătorul trebuie să prezinte informaţii cu privire la personalul implicat în lucrările de reparaţie şi deservirea 
tehnică pentru tipul/modelul dat al mijloacelor de transport (certificaţi/instruiţi în mod corespunzător).  
 

 
 



Diverse: 
 
Dacă Furnizorul este Agent comercial sau Distribuitor exclusiv autorizat de producătorul automobilului, acesta va 
trebui să prezinte următoarele certificate: • Autorizarea din partea producătorului, care oferă companiei dreptul de a activa în calitate de agent 
comercial.  • Certificatul de distribuitor exclusiv în ţară.  
 
Controlul calităţii   • Furnizorul trebuie să dispună de o cantitate suficientă de echipament şi instrumente pentru reparaţie şi 
deservire, adaptate pentru tipul/modelul dat de automobil.  • Furnizorul trebuie să dispună de personal certificat în modul corespunzător pentru executarea lucrărilor 
de reparaţie şi deservire a tipului/modelului dat de automobil.   • Pentru reparaţie/deservire trebuie să fie folosite doar piese de schimb originale. Piesele de schimb trebuie 
să deţină o garanţie standard de 6 luni din partea producătorului sau după cum a indicat producătorul (Land 
Rover). • Termenul de garanţie oferit de furnizor pentru lucrările de reparaţie efectuate trebuie să fie de cel puţin o 
lună.   
 
Integritatea şi securitatea automobilului  • Furnizorul este responsabil pentru integritatea şi securitatea automobilului, inclusiv pentru întreg 
echipamentul OIM instalat în automobilul predat pentru reparaţie.   • Testările pe traseu se fac de către furnizorul de servicii doar în prezenţa şoferilor EUBAM. 
 
Perfectarea documentelor • Orice lucrare executată la comanda OIM/EUBAM trebuie să fie indicată în Actul cu privire la lucrările 
efectuate, care este prezentat imediat după finalizarea lucrărilor/deservirii şi în care trebuie să fie enumerate 
toate piesele de schimb folosite, plus valoarea lucrărilor.   • Facturile pentru serviciile de reparaţie/deservire trebuie să fie emise lunar şi trebuie să includă valoarea 
totală a lucrărilor/serviciilor şi pieselor de schimb, oferite OIM în luna precedentă.    • Valoarea serviciilor de reparaţie/deservire şi valoarea pieselor de schimb trebuie să fie reflectate în 
rânduri aparte ale facturii. Valoarea serviciilor de reparaţie trebuie să includă costul lucrărilor efective realizate în 
baza preţului pe oră şi costul pieselor de schimb.    
OIM aprobă factura emisă pentru serviciile de reparaţie/deservire/transport doar în cazul în care 
lucrările/deservirea tehnică au fost executate în mod satisfăcător şi în conformitate cu standardele 
producătorului.  
 
Probleme de organizare: 
Ofertantul trebuie să prezinte numele şi datele de contact ale managerului pentru lucrul cu clienţii sau ale altei 
persoane responsabile de primirea şi realizarea calitativă a comenzilor din partea OIM/EUBAM. 
 
Categorii de evaluare şi proceduri: 
Cel mai mic preţ printre ofertele care corespund cerinţelor tehnice.   
Preţurile vor fi evaluate doar pentru ofertanţii care corespund cerinţelor tehnice (doar pentru ofertanţii care 
corespund cerinţelor tehnice minime).  
 
Contractul va fi propus unui ofertant  calificat din punct de vedere tehnic, care va oferi cel mai mic preţ.    
 
 
 
 



Modalitatea de plată: 
Serviciile prestate vor fi achitate prin transfer bancar pe contul curent al deţinătorului Contractului în decurs de 
30 de zile din data prestării serviciilor şi emiterii facturii privind serviciile prestate.  
Oferta comerciala urmeaza sa fie prezentată în MDL. 
Vă rugăm să atrageţi atenţia asupra faptului că preţurile nu trebuie să includă impozite (cu TVA cota 0), întrucât 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie este scutită de plata impozitelor şi taxelor, în baza Hotărârii de Guvern 
246, din data de 08.04.2010.    
 

FORMULAR PENTRU PREZENTAREA OFERTEI DE PREŢ DE CĂTRE FURNIZOR  
(Prezentul formular trebuie să fie expediat doar cu antetul oficial

1
) 

 

Noi, subsemnaţii, vă propunem prin prezentul prestarea serviciilor/produselor indicate mai jos, în 
conformitate cu cerinţele tehnice ale OIM, expuse în Cererea de oferte MD10-2014-027: 

 
1. Lista de preţuri trebuie să includă descifrarea costului pentru fiecare poziţie. Lista de preţuri poate fi 

prezentată în MDL.  
 
2. Preţurile indicate nu trebuie să includă impozite (cu TVA cota 0), întrucât OIM este scutită de plata 

impozitelor şi taxelor, în baza Hotărârii de Guvern 246, din data de 08.04.2010.   
 
3. La elaborarea Listei de preţuri trebuie să fie utilizat formatul indicat mai jos. Vă rugăm să folosiţi doar 

celulele goale pentru a introduce propria informaţie. Ofertele completate incorect (în tabelul de mai jos) 
vor fi respinse.    

 
Deservirea tehnică a automobilelor de marca Land Rover Freelander 2 

 
Tipul serviciilor – Deservirea tehnică nr. 1  

 
Nr.  

 
Denumirea lucrărilor 

Durata 
lucrărilor 

(min.) 

Valoarea 
maximă a 

materialelor/ 
pieselor de 

schimb  

Valoarea 
maximă a 
lucrărilor  

Valoarea 
totală a 

lucrărilor şi 
materialelor
/pieselor de 

schimb  

1 

Verificarea presiunii în anvelope şi a 
adâncimii benzii de rulare (inclusiv 
roata de rezervă) şi reglarea (în caz de 
necesitate). 

    

2 

Verificarea saboţilor de frânare în 
vederea depistării uzurii şi a etrierului 
în vederea depistării scurgerilor, 
verificarea stării discurilor.  

    

3 
Scurgerea sedimentului din filtrul de 
combustibil.  

    

4 

Verificarea nivelului lichidului în 
rezervoarele sistemului de frânare, 
amplificatorul sistemului de direcţie, 
sistemul ambreiajului hidraulic şi 
spălătorul parbrizului. În caz de 
necesitate – suplinire.    

    

5 Înlocuirea uleiului în motor şi filtrul de     

                                                           
1
 Antetul oficial trebuie să conţină datele de contact: adrese, e-mail, număr de telefon şi fax – pentru verificare.  



ulei.  

6 
Verificarea sistemelor cu ajutorul 
IDS/SDD. 

    

7 
Resetarea indicatorului ce informează 
despre periodicitatea inspecţiei 
tehnice.  

    

8 
Efectuarea înscrierii privind 
efectuarea inspecţiei tehnice.  

    

Total pentru Deservirea tehnică nr. 1   

 
Tipul serviciilor – Deservirea tehnică nr. 2 

 
Nr.  

 
Denumirea lucrărilor 

Durata 
lucrărilor 

(min.) 

Valoarea 
maximă a 

materialelor/ 
pieselor de 

schimb  

Valoarea 
maximă a 
lucrărilor  

Valoarea 
totală a 

lucrărilor şi 
materialelor
/pieselor de 

schimb  

1 
Include lucrările indicate la punctul 
Deservirea tehnică nr. 1.  

    

2 
Verificarea stării şi siguranţei 
banchetelor şi centurilor de siguranţă.  

    

3 
Verificarea capacităţii de funcţionare 
a tuturor lămpilor, semnalelor sonore 
şi semnalizatoarelor luminiscente.  

    

4 

Verificarea capacităţii de funcţionare 
a spălătoarelor şi ştergătoarelor de 
parbriz faţă/spate, precum şi starea 
lamelor ştergătoarelor de parbriz.  

    

5 
Verificarea capacităţii de funcţionare 
a frânei de mână.   

    

6 
Înlocuirea filtrului de curăţare a 
aerului din automobil.  

    

7 
Înlocuirea elementului de filtrare al 
filtrului de combustibil.  

    

8 
Verificarea şi ungerea dispozitivului 
de închidere al capotei.   

    

9 
Verificarea densităţii specifice a 
antigelului.  

    

10 
Înlocuirea elementului de filtrare al 
filtrului de aer.  

    

11 
Verificarea stării curelei de transmisie 
a echipamentului auxiliar.  

    

12 
Verificarea nivelului/suplinirea 
electrolitului în bateria de 
acumulatoare.   

    

13 
Verificarea jocului tuturor 
silentblocurilor suspensiei.  

    

14 

Verificarea stării tuturor carcaselor şi 
manşoanelor suspensiei, a arborilor 
de antrenare şi a mecanismului de 
direcţie.  

    

15 
Verificare în vederea depistării 
uzurilor prin frecare, a scurgerilor şi a 

    



coroziunilor tubului 
servoamplificatorului de frână, a 
tubului şi cuplajului sistemelor de 
frânare şi de combustibil, a 
amplificatorului mecanismului de 
direcţie, a ambreiajului şi cablajului.      

16 
Verificare în vederea depistării 
scurgerilor de lichide.  

    

17 

Verificarea sistemului de evacuare în 
vederea depistării scurgerilor, a unor 
elemente de fixare slăbite sau a 
deteriorărilor.   

    

18 

Verificarea fixării articulaţiilor sferice 
ale barei de direcţie şi a stării 
articulaţiilor sferice şi învelişurilor de 
protecţie. 

    

Total pentru Deservirea tehnică nr. 2  

 
Alte servicii 

 
Nr.  

 
Denumirea lucrărilor 

Durata 
lucrărilor 

(min.) 

Valoarea 
maximă a 

materialelor/ 
pieselor de 

schimb  

Valoarea 
maximă a 
lucrărilor  

Valoarea 
totală a 

lucrărilor şi 
materialelor
/pieselor de 

schimb  

1 
Verificare în vederea depistării 
coroziunilor, verificarea stării stratului 
de vopsea (la fiecare 2 ani).  

    

2 
Înlocuirea lichidului de frână (la 
fiecare 3 ani).  

    

3 
Înlocuirea lichidului de răcire (la 
fiecare 10 ani).  

    

4 
Înlocuirea curelei de transmisie a 
echipamentului auxiliar (la fiecare 
240 000 km parcurşi.) 

    

5 

Înlocuirea curelei de transmisie a 
arborelui de comandă, a întinzătorului 
de curea şi a roţii de întindere (la 
fiecare 240 000 km parcurşi). 

    

6 
Înlocuirea uleiului în cutia de viteze 
mecanică (la fiecare 10 ani). 

    

7 
Înlocuirea uleiului în cutia de 
distribuţie (la fiecare 10 ani). 

    

8 
Înlocuirea uleiului în diferenţialul din 
spate (la fiecare 10 ani). 

    

9 
Înlocuirea uleiului în sistemul HALDEX 
(la fiecare 10 ani). 

    

10 
Înlocuirea tuturor tuburilor elastice 
ale sistemului de frânare (la fiecare 6 
ani). 

    

Total     
 

 



TABEL DE TOTALIZARE   
 

Deservirea tehnică nr. 1 Deservirea tehnică nr. 2 Alte servicii  

Numărul 
total al 

deserviril
or 

tehnice  

Preţul 
maxim 

pentru o 
unitate 

Total  Numărul 
total al 

deserviril
or 

tehnice  

Preţul 
maxim 

pentru o 
unitate 

Total  Număru
l total al 
serviciil

or  

Preţul 
maxim 

pentru o 
unitate 

Total  

Suma 
totală 
pentru 

Deservire
a tehnică 

nr. 1, nr. 2 
şi alte 
servicii  

24   24   4    
 

Semnătura, ştampila, data  
 
 
 
 

 


