ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea serviciilor de pază fizică, pază antiincendiară și supraveghere
pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 prin procedura de achiziție licitația deschisă
codul CPV 79713000-5

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru
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,
www.mtender.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr.
d/o

Lot

Denumirea
bunurilor/servi
ciilor/lucrărilo
r solicitate

UM

Cant

Postul de pază nr.1
Centrul Consultativ
Diagnostic, str.Dacia
5/2 B

lună

1
Paza
fizică a
obiectivel
or și
valorilor
materiale

Postul de pază nr.2
Centrul Medicilor de
Familie nr.1,
str.Titulescu, 37

12

12

lună

Postul de pază nr.3
Centrul Medicilor de
Familie nr.2,
str.Independenței 28

12

lună
Digitally signed by Manea Ludmila
Date: 2020.09.28 11:49:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Tipul pazei - paznic, Regumil de lucru - Luni - vineri 17.00 - 08.00 Sîmbătă 12.00-08.00,
Duminică şi zilele de sărbători – 08.00-08.00; orele de pază în lună în mediu - 526. Paznic în
comun cu persoana responsabilă a Beneficiarului, primeşte sub pază încăperile încuiate şi sigilate
aflate în incinta obiectivului, contra semnătură în registrul de primire-predare şi efectuează paza
lor pînă la predarea serviciului. Paznic trebuie să fie asigurat cu buton de alarmă achitat și
deservit din contul Prestatorului Predarea încăperilor de sub pază este efectuată deasemenea în
prezenţa persoanei cu răspundere materială a beneficiarului, contra semnătură în registrul de
primire-predare. Paznic pe parcursul serviciului efectuează paza obiectivului conform condițiilor
contractului încheiat. Cerinţe obligatorii faţă de paznic: 1. Cursuri de perfecţionare în domeniul
activității particulare de detectiv și de pază, confirmate prin certificat 2. Vîrsta de la 27 pînă la
vîrsta de persionar; 3. Lipsa antecedentelor penale nestinse (cazier judiciar); 4. Dispunerea de
capacitate deplină de exerciţiu (certificatul medical eliberat dispensarul narcologic şi Dispensarul
de psihiatrie); 5. Uniforma standard cu prezentarea mostrelor; 6. Verificarea obligatorie la
primirea sub pază şi verificări nocturne cel puţin de 2 ori a paznicului de către operatorul
economic ; 7. Asigurarea deţinerii butonului de alarmă cu echipamentul tehnic pentru asigurarea
pazei de către operatorul economic ; 8. Asigurarea paznicului cu baston din cauciuc şi lanternă; 9.
Asigurarea paznicului cu uniforma. 10. Existența cel puțin 3 paznici pentu asigurarea lucrului în
schimburi conform prevederilor legislației în vigoare
Tipul pazei - paznic, Regumil de lucru - Luni - vineri 17.00 - 08.00 Sîmbătă 12.00-08.00,
Duminică şi zilele de sărbători – 08.00-08.00; orele de pază în lună în mediu - 526. Paznic în
comun cu persoana responsabilă a Beneficiarului, primeşte sub pază încăperile încuiate şi sigilate
aflate în incinta obiectivului, contra semnătură în registrul de primire-predare şi efectuează paza
lor pînă la predarea serviciului. Paznic trebuie să fie asigurat cu buton de alarmă achitat și
deservit din contul Prestatorului Predarea încăperilor de sub pază este efectuată deasemenea în
prezenţa persoanei cu răspundere materială a beneficiarului, contra semnătură în registrul de
primire-predare. Paznic pe parcursul serviciului efectuează paza obiectivului conform condițiilor
contractului încheiat. Cerinţe obligatorii faţă de paznic: 1. Cursuri de perfecţionare în domeniul
activității particulare de detectiv și de pază, confirmate prin certificat 2. Vîrsta de la 27 pînă la
vîrsta de persionar; 3. Lipsa antecedentelor penale nestinse (cazier judiciar); 4. Dispunerea de
capacitate deplină de exerciţiu (certificatul medical eliberat dispensarul narcologic şi Dispensarul
de psihiatrie); 5. Uniforma standard cu prezentarea mostrelor; 6. Verificarea obligatorie la
primirea sub pază şi verificări nocturne cel puţin de 2 ori a paznicului de către operatorul
economic ; 7. Asigurarea deţinerii butonului de alarmă cu echipamentul tehnic pentru asigurarea
pazei de către operatorul economic ; 8. Asigurarea paznicului cu baston din cauciuc şi lanternă; 9.
Asigurarea paznicului cu uniforma. 10. Existența cel puțin 3 paznici pentu asigurarea lucrului în
schimburi conform prevederilor legislației în vigoare
Tipul pazei - paznic, Regumil de lucru - Luni - vineri 17.00 - 08.00 Sîmbătă 12.00-08.00,
Duminică şi zilele de sărbători – 08.00-08.00; orele de pază în lună în mediu - 526. Paznic în
comun cu persoana responsabilă a Beneficiarului, primeşte sub pază încăperile încuiate şi sigilate
aflate în incinta obiectivului, contra semnătură în registrul de primire-predare şi efectuează paza
lor pînă la predarea serviciului. Paznic trebuie să fie asigurat cu buton de alarmă achitat și
deservit din contul Prestatorului Predarea încăperilor de sub pază este efectuată deasemenea în
prezenţa persoanei cu răspundere materială a beneficiarului, contra semnătură în registrul de
primire-predare. Paznic pe parcursul serviciului efectuează paza obiectivului conform condițiilor
contractului încheiat. Cerinţe obligatorii faţă de paznic: 1. Cursuri de perfecţionare în domeniul
activității particulare de detectiv și de pază, confirmate prin certificat 2. Vîrsta de la 27 pînă la

1

Postul de pază nr.4,
Centrul Medicilor de
Familie, 3, str. Dacia
5/2 A

12

lună

Postul de pază nr.5
Centrul Sănătății
Muncești,
str.Muncești, 400/1

12

Lună

Casa, bir.102,
str.Dacia 5/2 B

2
Farmacia, bir.103,
str.Dacia 5/2 B
Depozit și biroul a/m
superioare, bir.209,
str.Independenței, 28
Cabinet managerului,
bir.428,
str.Îndependenței, 28
Biroul de informație,
et.1, str.Dacia 5/2 B

Servicii
de
supraveg
here

Cabinetul
managerului, bir.414,
str.Dacia 5/2A
Cabinet ecografii,
bir.103 ”Dalila”,
str.Dacia 5/2 A
Biroul de informație,
bir.109, str.Titulescu,
37
Depozit și biroul a/m
superioare, bir.004,
str.Titulescu, 37
Cabinet
ultrasonografie,
bir.411, str.Dacia 5/2
B
Cabinet
fibrogastrologic,
bir.413, str.Dacia 5/2
B
Cabinet radiologic,
bir.407, str.Dacia 5/2
A
Depozit și biroul a/m
superioare, bir.307,
str.Dacia 5/2 A
Cabinet a/m
superioare, bir.101,
str.Dacia 5/2 B

Parcul auto,
str.Melestiu, 20

12
lună
lună
lună
lună
lună
lună
lună
lună
lună

12
12
12

Tipul pazei - buton alarmă, 1 buc, regim de lucru - 24/24. sosirea în 3-5 minute a grupei
operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare

12

Tipul pazei - buton alarmă, 1 buc, regim de lucru - 24/24. sosirea în 3-5 minute a grupei
operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare

12

Tipul pazei - PC, regim de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24 ore.
sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării
sistemului de semnalizare
Tipul pazei - buton alarmă, 1 buc, regim de lucru - 24/24. sosirea în 3-5 minute a grupei
operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare

12
12
12

lună

Tipul pazei - PC, regim de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24 ore.
sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării
sistemului de semnalizare

12

Tipul pazei - PC, regim de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24 ore.
sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării
sistemului de semnalizare
Tipul pazei - PC, regim de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24 ore.
sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării
sistemului de semnalizare
Tipul pazei - PC, regim de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24 ore.
sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării
sistemului de semnalizare
Tipul pazei - PC + supravegherea prin dispozitivele mobile de transport manager existente, regim
de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24 ore. sosirea în 3-5 minute a
grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare.
La ora primirii sub pază supraveghere a parcului auto, dacă careva automobile lipsesc la obiectul
pazit, prestatorul anunță imediat beneficiarul despre faptul dat

12
12
12

lună

Tipul pazei - PC, regim de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24 ore.
sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării
sistemului de semnalizare
Tipul pazei - PC, regim de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24 ore.
sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării
sistemului de semnalizare

12
lună

lună

Tipul pazei - PC, regim de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24
ore.Sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării
sistemului de semnalizare
Tipul pazei - PC, regim de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24
ore.Sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării
sistemului de semnalizare
Tipul pazei - buton alarmă, 1 buc, regim de lucru - 24/24.Sosirea în 3-5 minute a grupei
operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare

12

lună

lună

vîrsta de persionar; 3. Lipsa antecedentelor penale nestinse (cazier judiciar); 4. Dispunerea de
capacitate deplină de exerciţiu (certificatul medical eliberat dispensarul narcologic şi Dispensarul
de psihiatrie); 5. Uniforma standard cu prezentarea mostrelor; 6. Verificarea obligatorie la
primirea sub pază şi verificări nocturne cel puţin de 2 ori a paznicului de către operatorul
economic ; 7. Asigurarea deţinerii butonului de alarmă cu echipamentul tehnic pentru asigurarea
pazei de către operatorul economic ; 8. Asigurarea paznicului cu baston din cauciuc şi lanternă; 9.
Asigurarea paznicului cu uniforma. 10. Existența cel puțin 3 paznici pentu asigurarea lucrului în
schimburi conform prevederilor legislației în vigoare
Tipul pazei - paznic, Regumil de lucru - Luni - vineri 17.00 - 08.00 Sîmbătă 12.00-08.00,
Duminică şi zilele de sărbători – 08.00-08.00; orele de pază în lună în mediu - 526. Paznic în
comun cu persoana responsabilă a Beneficiarului, primeşte sub pază încăperile încuiate şi sigilate
aflate în incinta obiectivului, contra semnătură în registrul de primire-predare şi efectuează paza
lor pînă la predarea serviciului. Paznic trebuie să fie asigurat cu buton de alarmă achitat și
deservit din contul Prestatorului Predarea încăperilor de sub pază este efectuată deasemenea în
prezenţa persoanei cu răspundere materială a beneficiarului, contra semnătură în registrul de
primire-predare. Paznic pe parcursul serviciului efectuează paza obiectivului conform condițiilor
contractului încheiat. Cerinţe obligatorii faţă de paznic: 1. Cursuri de perfecţionare în domeniul
activității particulare de detectiv și de pază, confirmate prin certificat 2. Vîrsta de la 27 pînă la
vîrsta de persionar; 3. Lipsa antecedentelor penale nestinse (cazier judiciar); 4. Dispunerea de
capacitate deplină de exerciţiu (certificatul medical eliberat dispensarul narcologic şi Dispensarul
de psihiatrie); 5. Uniforma standard cu prezentarea mostrelor; 6. Verificarea obligatorie la
primirea sub pază şi verificări nocturne cel puţin de 2 ori a paznicului de către operatorul
economic ; 7. Asigurarea deţinerii butonului de alarmă cu echipamentul tehnic pentru asigurarea
pazei de către operatorul economic ; 8. Asigurarea paznicului cu baston din cauciuc şi lanternă; 9.
Asigurarea paznicului cu uniforma. 10. Existența cel puțin 3 paznici pentu asigurarea lucrului în
schimburi conform prevederilor legislației în vigoare
Tipul pazei - paznic, Regumil de lucru - Luni - vineri 17.00 - 08.00 Sîmbătă 12.00-08.00,
Duminică şi zilele de sărbători – 08.00-08.00; orele de pază în lună în mediu - 526. Paznic în
comun cu persoana responsabilă a Beneficiarului, primeşte sub pază încăperile încuiate şi sigilate
aflate în incinta obiectivului, contra semnătură în registrul de primire-predare şi efectuează paza
lor pînă la predarea serviciului. Paznic trebuie să fie asigurat cu buton de alarmă achitat și
deservit din contul Prestatorului Predarea încăperilor de sub pază este efectuată deasemenea în
prezenţa persoanei cu răspundere materială a beneficiarului, contra semnătură în registrul de
primire-predare. Paznic pe parcursul serviciului efectuează paza obiectivului conform condițiilor
contractului încheiat. Cerinţe obligatorii faţă de paznic: 1. Cursuri de perfecţionare în domeniul
activității particulare de detectiv și de pază, confirmate prin certificat 2. Vîrsta de la 27 pînă la
vîrsta de persionar; 3. Lipsa antecedentelor penale nestinse (cazier judiciar); 4. Dispunerea de
capacitate deplină de exerciţiu (certificatul medical eliberat dispensarul narcologic şi Dispensarul
de psihiatrie); 5. Uniforma standard cu prezentarea mostrelor; 6. Verificarea obligatorie la
primirea sub pază şi verificări nocturne cel puţin de 2 ori a paznicului de către operatorul
economic ; 7. Asigurarea deţinerii butonului de alarmă cu echipamentul tehnic pentru asigurarea
pazei de către operatorul economic ; 8. Asigurarea paznicului cu baston din cauciuc şi lanternă; 9.
Asigurarea paznicului cu uniforma. 10. Existența cel puțin 3 paznici pentu asigurarea lucrului în
schimburi conform prevederilor legislației în vigoare
Tipul pazei - PC, regim de lucru: Luni-vineri 17:00-08:00 zile de odihnă și sărbători – 24
ore.Sosirea în 3-5 minute a grupei operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării
sistemului de semnalizare

2

Cabinet managerului,
str.Muncești, 400/1

lună

Anticamera, et.5.
str.Dacia 5/2b

lună

12

Tipul pazei - buton alarmă, 1 buc, regim de lucru - 24/24.Sosirea în 3-5 minute a grupei
operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare

12

Tipul pazei - buton alarmă, 1 buc, regim de lucru - 24/24.Sosirea în 3-5 minute a grupei
operatirve la obiectul supreveghat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare

12

Servicii de paza
antiincendiară la
Centrul Consultativ
Diagnostic,
mun.Chișinău,
str.Dacia 5/2b

- regim de lucru: 24/24 ore
- «Executorul» presteaza servicii de control automatic al complexului mijloacelor tehnice
de Semnalizare Antiincendiară (in continuare «SA»), instalate in cladire separate ale
«Beneficiarului»
- ”Executorul” asigură recepţionarea şi înregistrarea automata a mesajelor transmise de
«Sistem antiincendiar» la Panoul Pazei Tehnice al «Executorului».
- La receptionarea semnalului «FIRE» sa indrepte grupa mobilă catre «Obiect» pentru
intreprinderea masurilor de localizare a incendiului şi chemarea echipei de pompieri
- La depistarea focarului incendiului în incinta «Obiectului», «Executorului» ii este oferit
dreptul de patrundere in «Obiect» pentru localizarea incendiului. Ulterior
«Executorul» informează despre acest fapt «Beneficiarul».

lună

3

- «Executorul» se obliga sa asigure timpul posibil cit mai minimal pentru sosirea patrulei
mobile a Grupului de Actiuni Active la «Obiect», care nu trebuie sa depaseasca 7
min de la momentul recepţionarii semnalului «FIRE» pe Panoul de Paza Tehnica. La
apariţia banuielelor, privind sosirea GRR, informatia va fi preluata de pe Panoul
Pazei Tehnice al «Executorului», unde timpul sosirii echipajelor se fixeaza in mod
stabilit.
- "Executorul" poartă responsabilitate pentru prezentarea la timpa specialistului de
deservire tehnică şi restabilirea funcţionării normalea sistemului de semnalizare
pază-incendiu.
- «Beneficiarul» poartă responsabilitate în următoarele cazuri: pentru cheltuielile de
reparaţie capitală sau restabilire a mijloacelor „SA”, în cazul deteriorării din vina sa;
pentru cheltuielile de reînnoire a „SA” învechite; pentru cheltuielile de procurare a
mijloacelor „SA”, în locul celor deteriorate; pentru cheltuieli de blocare adăugătoare
a obiectului, pentru chemările false din diferite motive tehnice.

Servicii de paza
antiincendiară la
Centrul Medicilor de
Familie nr.3,
mun.Chișinău,
str.Dacia 5/2a

12

- regim de lucru: 24/24 ore
- «Executorul» presteaza servicii de control automatic al complexului mijloacelor tehnice
de Semnalizare Antiincendiară (in continuare «SA»), instalate in cladire separate ale
«Beneficiarului»
- ”Executorul” asigură recepţionarea şi înregistrarea automata a mesajelor transmise de
«Sistem antiincendiar» la Panoul Pazei Tehnice al «Executorului».
- La receptionarea semnalului «FIRE» sa indrepte grupa mobilă catre «Obiect» pentru
intreprinderea masurilor de localizare a incendiului şi chemarea echipei de pompieri

Paza
antiincen
diară

- La depistarea focarului incendiului în incinta «Obiectului», «Executorului» ii este oferit
dreptul de patrundere in «Obiect» pentru localizarea incendiului. Ulterior
«Executorul» informează despre acest fapt «Beneficiarul».

lună

- «Executorul» se obliga sa asigure timpul posibil cit mai minimal pentru sosirea patrulei
mobile a Grupului de Actiuni Active la «Obiect», care nu trebuie sa depaseasca 7
min de la momentul recepţionarii semnalului «FIRE» pe Panoul de Paza Tehnica. La
apariţia banuielelor, privind sosirea GRR, informatia va fi preluata de pe Panoul
Pazei Tehnice al «Executorului», unde timpul sosirii echipajelor se fixeaza in mod
stabilit.
- "Executorul" poartă responsabilitate pentru prezentarea la timpa specialistului de
deservire tehnică şi restabilirea funcţionării normalea sistemului de semnalizare
pază-incendiu.
- «Beneficiarul» poartă responsabilitate în următoarele cazuri: pentru cheltuielile de
reparaţie capitală sau restabilire a mijloacelor „SA”, în cazul deteriorării din vina sa;
pentru cheltuielile de reînnoire a „SA” învechite; pentru cheltuielile de procurare a
mijloacelor „SA”, în locul celor deteriorate; pentru cheltuieli de blocare adăugătoare
a obiectului, pentru chemările false din diferite motive tehnice.

Servicii de paza
antiincendiară la
Centrul Sănătății
Muncești,
mun.Chișinău,
str.Muncești, 400/1

12

- regim de lucru: 24/24 ore
- «Executorul» presteaza servicii de control automatic al complexului mijloacelor tehnice
de Semnalizare Antiincendiară (in continuare «SA»), instalate in cladire separate ale
«Beneficiarului»
- ”Executorul” asigură recepţionarea şi înregistrarea automata a mesajelor transmise de
«Sistem antiincendiar» la Panoul Pazei Tehnice al «Executorului».
- La receptionarea semnalului «FIRE» sa indrepte grupa mobilă catre «Obiect» pentru
intreprinderea masurilor de localizare a incendiului şi chemarea echipei de pompieri

lună

- La depistarea focarului incendiului în incinta «Obiectului», «Executorului» ii este oferit
dreptul de patrundere in «Obiect» pentru localizarea incendiului. Ulterior
«Executorul» informează despre acest fapt «Beneficiarul».
- «Executorul» se obliga sa asigure timpul posibil cit mai minimal pentru sosirea patrulei
mobile a Grupului de Actiuni Active la «Obiect», care nu trebuie sa depaseasca 7
min de la momentul recepţionarii semnalului «FIRE» pe Panoul de Paza Tehnica. La
apariţia banuielelor, privind sosirea GRR, informatia va fi preluata de pe Panoul
Pazei Tehnice al «Executorului», unde timpul sosirii echipajelor se fixeaza in mod
stabilit.
- "Executorul" poartă responsabilitate pentru prezentarea la timpa specialistului de
deservire tehnică şi restabilirea funcţionării normalea sistemului de semnalizare
pază-incendiu.

3

- «Beneficiarul» poartă responsabilitate în următoarele cazuri: pentru cheltuielile de
reparaţie capitală sau restabilire a mijloacelor „SA”, în cazul deteriorării din vina sa;
pentru cheltuielile de reînnoire a „SA” învechite; pentru cheltuielile de procurare a
mijloacelor „SA”, în locul celor deteriorate; pentru cheltuieli de blocare adăugătoare
a obiectului, pentru chemările false din diferite motive tehnice.

Valoarea estimativă totală fără TVA

9.

900 000,00 lei

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2021-31.12.2021
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere
de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.
d/o

1.

Descrierea
criteriului/cerinței

Formularul DUAE

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

completat și confirmat prin aplicarea semnaturii
electronice a participantului

DA

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)
2.

Oferta de preț

Foruluarul F4.2 din documentația standard
(capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnaturii
electronice a participantului.

DA

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)
3.

Oferta tehnică

Foruluarul F4.1 din documentația standard
(capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnaturii
electronice a participantului.

DA

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)
4.

Garanția pentru ofertă
în valoare de 1%

Garanţia pentru ofertă prin transfer la
contul autorităţii contractante, conform următoarelor date
bancare:
Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ
TERITORIALĂ BOTANICA
Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30
Chisinau
Codul fiscal: 1003600153360
IBAN: MD63VI000002251030103MDL
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică
nr. _____ din ________"

Dispoziția de plată va fi atașată în modul
scanat, copia fiind confirmată prin aplicarea
4

DA

semnaturii electronice a participantului
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)
5.

6.

Minim ani de
experiență specifică în
livrarea bunurilor
și/sau serviciilor
similare

Minim 5 ani. Copia Certificat/decizie de înregistrare DA
a întreprinderii, extras și alte documente
confirmative, confirmată prin aplicarea semnaturii
electronice a participantului.

Ultimul raport
financiar

Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii
electronice a participantului

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)
DA

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)
7.

8.

9.

Neîncadrarea în
situațiile ce determină
excluderea de la
procedura de atribuire,
ce vin în aplicarea art.
19 din Legea nr. 131
din 03.07.2015
Certificat care
confirmă modalitatea
şi criteriile de
calculare a preţului

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmată
prin aplicarea semnaturii electronice a
participantului
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)

Autorizație pe care se
bazează activitatea
comercială a
întreprinderii, după
caz

Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii
electronice a participantului

eliberat de Participant și confirmat prin aplicarea
semnaturii electronice a participantului

DA

DA

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)
DA

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)

10. Declarația privind
existența personalului
angajat care întrunește
condițiile obligatorii
față de paznic

Declarația, confirmată prin aplicarea semnaturii
electronice a participantului

11. Documentele care
confirmă punctele 1-4
din caracteristica
obligatorie pentru
paznic

Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii
electronice a participantului

12. Declarație privind
existența cel puțin 2
grupe operative în
regiunea sec.Botanice
p/u a fi asigurată
sosirea grupei în 3-5
min.în caz de
necesitate

Declarația, confirmată prin aplicarea semnaturii
electronice a participantului

DA

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)
DA

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)
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DA

13. Certificat de efectuare
sistematică a plăților
impozitelor,
contribuțiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmat
prin aplicarea semnaturii electronice a
participantului
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către
toți ofertanți)

14. Garanția de bună
execuție a
Contractului în
valoare de 5% din
valoarea Contratului

Original de Garanţie de bună execuţie (emisă de DA
o bancă comercială) conform formularului F 3.3
din Capitolul III –
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul
autorităţii contractante, conform următoarelor
date bancare:
Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA
MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A.
fil.nr.30 Chisinau
Codul fiscal: 1003600153360
IBAN: MD63VI000002251030103MDL
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a
contractului nr. ___ din ____"

DA

* (Se va prezenta doar de către ofertantul
declarat cîștigător odată cu semnarea
Contractului)
15. Notă

Toate formularele vor fi completate fără nici o
modificare sau abatere de la original, spații goale
fiind completate cu informația solicitată.
Neconformarea cerințelor duce la descalificarea
ofertei prezentate.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz – nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație și numărului de runde sucesive indicate
în SIA RSAP, dacă este indicat în condițiile procedurii de achiziție pe platforma de achiziții publice
MTender
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lista
întreagă și corespunderea cerințelor tehnice
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor: nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

-

pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
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24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” MTender.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: Nu
28. 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
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective
(dacă este cazul): Nu
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:_NU
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:_Nu
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ Conform informației din SIA
RSAP ”MTender”
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
DA
participare
sistemul de comenzi electronice
NU
facturarea electronică
DA
plățile electronice
DA
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
35. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:

Ludmila Manea

7

