
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/03969 29.09.2018din

Denumirea autorităţii contractante: Compania Națională de Asigurări în Medicină
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Servicii PazăObiectul achiziției:
79713000-5Cod CPV:

27.02.2018Data publicării anunțului de intenție: 17și numărul BAP

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  77  din  29.09.2018.
În scopul achiziţionării "Servicii Pază "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2019
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1 Servicii de pază a sediului CNAM
365.00Zile1.1 Paza sediului amplasat pe adresa mun.

Chișinău, sec. Centru, str. Vlaicu  Pîrcalab,46
CNAM ocupă imobil cu 3 etaje cu
o suprafață de 1147,8 m.p. și teren
adiacent cu suprafața de 0,339 h. În
încăperi și în birouri este sistemul
antiincendiar și sistemul de alarmă.
Ferestrele de la etajul I nu sunt
dotate cu gratii. tipul pazei-paznic-1
post. Regimul de lucru  -24/24 ore
(08.00-08.00 următoare zi).
Paznicul de la ora 08.00-08.00
efectuează regimul de trecere în
incinta obiectului a lucrătorilor și
vizitatorilor, intrarea transportului
pe  teritoriu. Paznicul asigură
ordinea publică la obiect.La
semnalul declanșat de butonul de
alarmă la obiectul păzit urmează să
se deplaseze în termen de 3-7
minute o echipă de intervenție
operativă. De comun cu persoana
responsabilă  a beneficiarului
primește sub pază încăperile aflate
în incinta obiectului contra
semnătură în registrul de primire-
predare și efectuează paza lor pînă
la predarea serviciului. Persoanele
care urmează sa presteze  serviciile
de pază trebuie  să întrunească
următoarele condiții:
-să fie  cetățean al RM și să aibă
vîrsta de cel puțin 18 ani,
- să fie apt medical pentru
exercitarea funcției;
- să nu aibă antecedente penale;
-să fie atestat profesional și să aibă
experiență în domeniu nu mai puțin
de 4 ani.
Paznicul trebuie să  aibă următoarea
dotare: 1. Uniformă tip, sau
civilă(de oficiu)cu ecuson, adecvată
sezonului;2.Mijloace de avertizare
sonore și luminoase (fluier,
lanternă); 4. Mijloace de
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

365.00Zile1.1 Paza sediului amplasat pe adresa mun.
Chișinău, sec. Centru, str. Vlaicu  Pîrcalab,46

comunicare telefon mobil și stație
radio (după necesitate). legitimație
de serviciu. Termenul de prestare a
serviciilor este: ianuarie-
decembrie2019.

79713000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
ianuarie-decembrie 2019
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (3.4)

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Licență de de activitate/Autorizație de funcționare
(după caz)-copie – confirmată prin semnătura şi
ștampila Participantului

Da

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

Nu se cere Nu

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (3.5)

Da

9 Oferta Formular 3.1 - original, confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare
pagină

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (3.3) -original, confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare
pagină.

Da

11 Raportul financiar Pentru anul 2017, copie – confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

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

Minim 4 ani de experiență în domeniu Da

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Dovada calificării și atestării agenților de securitate Dotarea: 1. Uniformă tip, sau civilă(de oficiu) cu Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

conform  prevederelor legale ecuson, adecvată sezonului;2.Mijloace de avertizare
sonore și luminoase (fluier, lanternă); 3. Mijloace de
comunicare telefon mobil și stație radio (după
necesitate), 4. Legitimație  de serviciu,5) Automobile
de  intervenție (se prezintă lista automobilelor din
dotare inclusiv se indică anul producerii, nu mai puțin
de 10 unități de transport) se completează pct.2.1 și
pct.2.2 din  Formularul F3.3- se anexează copiile
documentelor justicative confirmate prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare
pagină.

16 Certificat cu privire la lipsa datoriilor față de bugetul
public național

original/copie, eliberat de Inspectoratul Fiscal-
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului pe fiecare pagină.

Da

17 Specificația tehnică Formular F4.1-original, confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului pe  fiecare
pagină.

Da

18 Certificatul  de instruire în Instituții Specializate pentru
fiecare angajat implicat în postul de pază

Acte confirmative(certificate, diplome, etc.)-copie
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului pe fiecare pagină.

Da

19 Modalitatea de verificare și control asupra exercitării
obligațiilor de serviciu de către agenților  de  securitate
24 ore.

Regulament/Instrucțiune aprobată prin ordinul intern-
copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului pe fiecare pagină.

Da

20 Specificație de preț Formular 4.2-original-confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei umede a Participantului

Da

21 Disponibilitatea  de echipaje de reactionare rapida pe
intregul teritoriul RM

Lista a cel puțin 3 locuri de amplasare a echipelor
mobile(adresa cu indicarea străzii număr, birou).
Conform listei date se va calcula distanța de la locul
amplasării pînă la  sediul păzit și timpul de intervenție
rapidă

Da

22 Garanția pentru ofertă Formularul F.3.2/ordin de plată - origina/copie,
confirmat  prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului  pe fiecare pagină.

Da

23 Numărul angajaților întreprinderii să nu fie mai mic de
200 de unități

Anexa nr. 6 din ultimul Raport financiar-copie
confirmată prin aplicarea ștampilei participantului pe
fiecare pagină.

Da

24 Salariul mediu lunar calculat al angajaților
întreprinderi pentru perioada de 6 luni calendaristice
consecutive

Salariul mediu lunar calculat al angajaților
întreprinderi pentru perioada de 6 luni calendaristice
consecutive, finalizate pînă la  luna calendaristică
precedentă față de termenul limită de depunere a
ofertelor, să nu fie mai mic de cuantumul minim
garantat al salariului în sectorul real, la care se adaugă
30%.
 Pentru lunile anului 2017 prin Declarația privind
calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii (Forma 4BASS) pentru
fiecare lună corespunzător.
Salariu mediu lunar se calculează astfel:
(rînd 101, coloana 6) / (rînd 101, coloana 4);
• Pentru lunile anului 2018 prin certificat emis de
Serviciul Fiscal/Casa Națională de Asigurări Sociale.

Da

25  Certificatul sistemului de mangement al calității Copia certificatului ISO 9001 (în domeniul  pazei
tehnice și fizice  al obiectivelor)

Da

26 Polița de asigurare facultativă a răspunderii civile
profisionale la domeniul pazei tehnice al obiectivelor

copia certificatului,  limita  de răspundere per caz
minimum 1000000 lei

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Compania Națională de Asigurări în Medicină
Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46

Tel.: galina.pruteanu@cnam.gov.md0 22 780 240 0 22 780
295 ,  Fax: 0 22 222 032 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Pruteanu Galina, Specialist coordonator
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Setul de documente poate fi primit la adresa: null.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 26.10.2018 10:00
mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

26.10.2018 10:00la:
mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Stici Daniel


