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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea și instalarea Barierei automatizate de acces REPETAT
prin achiziția de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. IDNO: 1003600150783
3. Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29
4. Numărul de telefon/fax: 022 403 697
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/
achizitiipublicescr@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Valoarea
Denumirea
Canti- Specificarea tehnică deplină solicitată, estimată,
bunurilor U/M
tatea
Standarde de referință
fără TVA,
solicitate
lei
 Clasa de protecție (IP): 54-55
 Tensiune de alimentare de barieră
(V / Hz): 230/50
 Tensiunea de alimentare a motorului
(V):35-38
 Curentul de alimentare maximal al
motorului (A): 14-16
 Consum de energie (W):260 - 280
 Intensitatea de utilizare: 100%
 Timp deschidere/închidere
90° (sec.): 2÷ 6
 Termoprotector (°С): +75-80
 Temperatura de lucru minimă
(°С):- 20 ÷ + 50
 Numărul minim de deschideri anual:
Lot 1. Barieră
1 34928100-9 automatizată 1
buc 127750 deschideri
25 050,00
 Dotat cu modem GSM pentru minim
de acces
1500 de clienți (deschiderea să se
efectueze de la telefonul mobil prin apel
telefonic care se verifica în baza de date
și deschide bariera dacă numărul este
acceptat);
 Numărul minim de telecomenzi: 2
bucăți;
 Sistem de protecție la închidere cu fir;
 Garanție minimă: 36 luni;
 Prețul va include inclusiv montarea
tuturor sistemelor, inclusiv instruirea a
trei persoane cu privire la modul de
funcționare și programare;
 Braț cu iluminare LED (lungime 4 m).

Nr.
Cod CPV
d/o

1

 Controlul radio;
 Costurile ce țin de softuri, licențe sau
alte necesități pentru buna funcționare
a echipamentului sunt suportate de
ofertant pe toata perioada funcționarii
sistemului și se includ în costul ofertei.
 Timp de instalare 3 zile;
Valoarea estimativă totală
8.

25 050,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot
Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: după semnarea contractului, la
solicitare, în termen de 3 zile;
10. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020;
11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim/obligativitatea
cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:
Nivelul
Nr.
Mod de demonstrare a îndeplinirii
Descrierea criteriului/cerinței
minim/
d/o
criteriului/cerinței:
Obligativit.
Să conțină obligatoriu numele conducătorului,
Informații generale despre
date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele
1
Obligatoriu
ofertant
bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice;
Încărcată la procedură, confirmată prin aplicarea
Oferta conform modelului
semnăturii electronice;
2
Obligatoriu
atașat
În oferta se va indica modelul produsului (codul
de referință)
Certificat / Decizie/ Extras de
Copie, emis de Agenţia Servicii Publice,
3
Obligatoriu
înregistrare
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;
1. Declarație pe proprie răspundere privind
termenul de garanție din momentul instalării Termeni de garanție
minim 36 luni – original, confirmată prin
4
Obligatoriu
aplicarea semnăturii electronice;
2. Condiții de garanție – original, confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice;
Declarație pe proprie
răspundere privind instalarea
Original, confirmată prin aplicarea semnăturii
5 barierei automatizate (montarea
Obligatoriu
electronice;
tuturor sistemelor) la solicitare,
în termen de 3 zile
Catalogul producătorului /
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
prospecte / documente tehnice
electronice;
6
Obligatoriu
de confirmare a specificațiilor
În catalog va fi subliniat codul produsului, care
tehnice pentru produsul oferit
trebuie să corespundă cu cel indicat în ofertă.
Prezentarea de dovezi privind
conformitatea produselor,
7 identificată prin referire la
specificații sau standarde relevante

Copie, certificate de conformitate sau declarația de
conformitate - vor fi prezentate inclusiv cu anexele
corespunzătoare – conform caietului de sarcini,
confirmată prin semnătura electronică;
2

Obligatoriu

Termenul de instalare a barierei
automatizate
Modalitatea de efectuare a evaluării
Termen și modalitatea de achitare

După semnarea contractului, la solicitare, în termen de 3 zile;
Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor
solicitate, pe lot;
Prin transfer, în termen de 30 zile, din data prezentării facturii.

12. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA
cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot.
14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: SIA RSAP
- pe: SIA RSAP
15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
16. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: româna
18. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
19. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP
20. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
Se acceptă

Conducătorul grupului de lucru: ___________________ Dragoș PIDLEAC
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