ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea servicii deservirea climatizoarelor.
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție valoare mică ________________________
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE
PUBLICĂ
2. IDNO: _ 1018601000021____________________________________________
3. Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A_________________________
4. Numărul de telefon/fax: 022-574-519____________________
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.gov.md
www.ansp.md
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. 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 publică în domeniul sănătății publice_______
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

Cod CPV

1
1.1

2
2.1

50800000-3

50800000-3

Denumirea
bunurilor/serviciilo
r/lucrărilor
solicitate
Lot 1

Unitat
ea de
măsur
ă

Servicii de
verificarea aparatelor
de aier condiționat
Lot 2

buc.

Servicii de
mentenanță a
sistemelor de răcire
precizie inlata Stulz
CRS251AS – 1set.
Stulz CCD181A –
1set.

server

Cantita
tea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Valoarea
estimată fără
TVA
171000,00

233

Conform Anexei nr.1
12300,00

Conform Anexei nr.2

2

Valoarea estimată totală

183300,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite _________
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Pe parcursul anului 2022, la
solicitarea beneficiarului pentru lot. 1, pentru lot 2 perioada de deservire Aprilie și Septembrie
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12. Termenul de valabilitate a contractului:__ 31.12.2022_________________________
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu_____________________
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): __ Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legea nr. 116 din 18.05.2012
privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase._____________________
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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

Cerere de participare

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Conform Anexei nr. 7 din Documentația
standard aprobată prin Ordinul MF nr.
115 din 15.09.2021

Obligatoriu

Confirmat prin semnătura electronică
2.

Specificaţii tehnice

Conform Anexei nr. 22 din Documentația
standard aprobată prin Ordinul MF nr.
115 din 15.09.2021

Obligatoriu

Confirmat prin semnătura electronică
3.

Specificaţii de preț

Conform Anexei nr. 23 din Documentația
standard aprobată prin Ordinul MF nr.
115 din 15.09.2021

Obligatoriu

Confirmat prin semnătura electronică
4.

Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Copie confirmat prin aplicarea semnăturii
Agenția Servicii Publice.
electronice a Participantului.

5.

Certificat bancar

6.

7.

Confirmată prin semnătura electronică a
participantului.

Aviz pozitiv de expertiză în domeniul Copie. Valabil, confirmată prin semnătura
securității industrial eliberat de Organismul de electronică a participantului.
expertiză acreditat în domeniul securității
industriale
Experiență specifică în prestarea serviciilor similar
Lot (1,2)

Conform Anexei nr. 12 din Documentația
standard aprobată prin Ordinul MF nr.
115 din 15.09.2021

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Copie confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice a Participantului
8.

9.

Participantul trebuie să dispună de personal de
specialitate lot 1

Participantul trebuie să dispună de personal de
specialitate (minim 2 ingineri), localizaţi pe
teritoriul Republicii Moldova, calificaţi şi certificaţi
de către producător în domeniul deservirii
echipamentului Stulz (pentru Lotul nr.2)

Conform Anexei nr. 14 din Documentația
standard aprobată prin Ordinul MF nr.
115 din 15.09.2021

Obligatoriu

Declarația pe proprie răspundere semnată
electronic de către operatorul economic.
Copiile certificatelor, semnate electronic de
către operatorul economic.

Obligatoriu

2

10.

Certificat care confirmă că operatorul Obligatoriu
economic este Partener Autorizat al
producătorului mărcii utilajului - STULZ
cu semnătură si stampila Producătorului

Certificat de atestare
Pentru lot 2

Copie
confirmată
prin
electronică a participantului

semnătura

11.

Declarație privind dotările specific
Pentru lot 2

Declaratie privind dispunerea de Softul Obligatoriu
producătorului pentru a configura
controller C7000

12.

Declarație de calificare
Pentru lot 2

Declarație prin care se va confirma ca
producătorul/distribuitorul
de
echipamente electrice si electronice (EEE)
este inclus in Lista producătorilor de
produse supuse reglementarilor de
responsabilitate extinsa a producătorilor.

Obligatoriu

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 în
3 runde, pasul minim de scădere 1%.__
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se
aplică_____________________________________________________________
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe
fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

nu se aplică_
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP_____________________________

-

pe: [data] indicată în SIA RSAP_______________________________________

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_________________
24. Locul deschiderii ofertelor: _indicată în SIA RSAP._________________
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de
Stat
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27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: __Nu se aplică______________________________________
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

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 se aplică_____________________________________________________
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:__ Nu se aplică _____________________________________________________
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:__ _________________________
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_11.05.2022
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 participare
accepta
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
accepta
plățile electronice
accepta
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___________________________________
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: ___-______________________________________________
Conducătorul grupului de lucru:
______________________________
Nicolae JELAMCHI
Digitally
signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.05.11 07:25:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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L.Ș.

Anexa nr.1 La Anunţul de participare

Servicii de














verificarea aparatelor de aier condiționat

-Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru;
-Curățarea filtrului evaporatorului;
-Curățarea evaporatorului blocului interior;
-Curățarea ventilatorului blocului interior;
-Verificarea etanasărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser);
-Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice;
-Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control;
-Diagnostica termofizică a climatizatorului;
-Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului;
-Curățarea blocurilor externe și interne de impurități;
-Lubrifierea elementelor mobile;
-Alimentarea cu Freon pînă la 100 gr.

Locul și punctele executării serviciilor de verificare a aparatelor de aer
condiționat
Servicii
Direcțiile ANSP
CSP Edineț
CSP Bălți
CSP Soroca
CSP Ungheni
CSP Chișinău, str. Hajdău, 49
CSP Orhei
CSP Hîncești
CSP Căușeni
CSP Cahul
CSP Comrat
ANSP, Gh. Asachi, 67A
str. Cosmescu, 3
TOTAL

7
8
2
5
45
13
8
1
7
15
92
30

233
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Anexa nr.2 La Anunţul de participare
Lista serviciilor de mentenanță a sistemelor de răcire precizie inlata Stulz CRS251AS – 1set. Stulz
CCD181A – 1set
















Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru;
-Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale;
-Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru a climatizatorului;
-Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă;
-Curățarea filtrelor;
-Schimbul filtrelor
-Curățarea elicei ventilatorului;
-Curățarea grilelor, evaporatorului;
-Verificarea stării plastinelor radiatorului și îndreptarea lor;verificarea scurgerii de condensat de pe
radiator;
-Verificarea stării conductelor;
-Verificarea rezervorului dacă nu sunt depuneri de calcar;
-Curățarea rezervorului;
-Verificarea conductelor de aburi;
-Testarea umidificatorului în lucru;

Periodicitatea prestării serviciilor, pentru Lot 2
№

1

Compartiment

Panoul de
comandă

2

Filtrele

3

Sistemul de
ventilare

4

Evaporatorul

5

Umidificaîorul

6

Panoul electric

7

Compresorul

8

Condensatorulrăcire cu aer

9

Condensatorul-

Activităţi aferente serviciului de mentenanţă
Verificarea indicaţiei pe ecran a comenzilor de lucru al
Verificarea prezenţei pe ecran a tuturor semnelor convenţionale
Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru ai climatizorului
Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de
comandă
Curăţarea filtrelor
Schimbul filtrelor (la necesitate)
Curăţarea elicei ventilatorului
Curăţarea grilelor
Curăţarea evaporatorului
Verificarea stării plastinelor radiatorului şi îndreptarea lor (la
Verificarea scurgerii de condensate de pe radiator
Verificarea stării conductelor
Verificarea rezervorului, dacă nu sunt depuneri de calcar,
Curăţarea rezervorului
Verificarea conductelor de aburi
Testarea umidificatorului în lucru
Verificarea racordărilor electrice
Verificarea întrerupătoarelor, contactelor
Testarea tensiunii de alimentare
Verificarea fixării compresorului
Verificarea scurgerii de Freon şi ulei
Verificarea nivelului de ulei
Curăţarea radiatorului condensatorului
Verificarea fixării eleciromotorului
Verificarea stării rulmenţilor
Verificarea racordărilor electrice
Testarea vitezei ventilatorului
Verificarea scurgerii de lichid
6

Periodicitatea
1/2 an
1 an
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

răcire cu lichid

10

Traseul
frigorific

11

Testarea
climatizatorului

12

Depistarea
zonelor
climaterice cu
devieri de la

13

Raport tehnic

Verificarea supapelor
Verificarea fixării radiatorului
Verificarea traseului ia scurgeri de Freon
Verificarea materialului termoizolator
Verificarea fixării conductelor a agentului termic
Testarea presiunii de absorbţie
Testarea presiunii de comprimare
Testarea supapei de reglare termică
Testarea presostatelor
Testarea senzorilor
Testarea valvelor de presiune înaltă şi joasa
Testarea tensiunii de alimentare
Temperatură ridicată/scăzută
Umiditate ridicată/scăzută

*
*
*

Punctul de rouă ridicat/scăzut

*

Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate,
recomandărilor, concluziilor

*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

