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  ANUNȚ  DE  PARTICIPARE 

privind achiziționarea serviciilor de pază și supraveghere pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 

prin procedura de achiziție Licitația Deschisă  
Cod CPV: 79713000-5 
 

Denumirea autorității contractante:Compania Națională de Asigurări în Medicină  

1. IDNO: 1007601007778_________________________________________________________ 

2. Adresa:mun. Chișinău, str. Vlaicu  Pîrcălab,46_____________________________________ 

3. Numărul de telefon/fax: 022 780-295, 022 222-032___________________________________ 

4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: galina.pruteanu@cnam.gov.md 

5. 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  

6. 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 

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: 

Nr. 
d/o 

Cod 
CPV 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unitat
ea de 

măsur
ă 

Ca
ntit
ate
a 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referință 

Valoarea 
estimate fără 

TVA  
(se va indica 

pentru fiecare 
lot în parte) 

1 79713000

-5 

Paza sediului amplasat pe 

adresa mun. Chișinău, sec. 
Centru, str. Vlaicu 

Pîrcălab,46 

lună 12 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 cu vîrsta de cel 

puțin 18 ani, - să fie apt medical 
pentru exercitarea funcției; - fără 

antecedente penale; -să fie atestat 

290000 
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profesional și să aibă experiență în 
domeniu nu mai puțin de 4 ani. 
Paznicul trebuie să fie dotat: 1. 

Uniformă tip, sau civilă(de oficiu)cu 
ecuson, adecvată 
sezonului;2.Mijloace de avertizare 

sonore și luminoase (fluier, lanternă); 
4. Mijloace de comunicare telefon 

mobil și stație radio (după 
necesitate). legitimație de serviciu. 
Termenul de prestare a serviciilor 

este: ianuarie-decembrie2019. 

Valoarea estimativă totală 290000,00 

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta):  Pe lot 

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2019-31.12.2019 

11. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019 

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 

 

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu 

14. 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 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1 Formularul DUAE Original, completat și confirmat prin 
aplicarea semnturii și ștampilei 
participantului *(se va prezenta la 

depunerea ofertei de către toți ofertanți) 

DA 

2 Oferta de preț Foruluarul F4.2 din documentația standard 
(capitolul IV), confirmat prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei participantului. *(se 
va prezenta la depunerea ofertei de către toți 
ofertanți) 

DA 

3 Oferta tehnică Foruluarul F4.1 din documentația standard 
(capitolul IV), confirmat prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei participantului. *(se 
va prezenta la depunerea ofertei de către toți 
ofertanți) 

DA 

4 Garanția pentru ofertă în valoare de 1% Garanţia pentru ofertă prin transfer la 
contul autorităţii contractante, conform 
următoarelor date bancare:  
Beneficiarul plăţii: Compania Națională 
de Asigurări în Medicină  

Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – 
Trezoreria de Stat  
Codul fiscal: 1007601007778  

IBAN: MD30TRGAAC14513001300000 

DA 
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cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la 
licitaţia publică nr. _____ din ________"  

Dispoziția de plată va fi atașată în modul 
scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei 

de către toți ofertanți)  

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

Minim 5 ani. Copia Certificat/decizie de 

înregistrare a întreprinderii sau extras și alte 
documente confirmative, prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei participantului. * (Se 

va prezenta doar de către ofertantul declarat 
cîștigător, în termen de max.5zile) 

DA 

6 Declarație pe propria răspundere (în forma 
liberă) privind lipsa motivelor de excluderea 
de la procedură. 

Ofertantul nu se află în următoarele situații: 
1.Motive referitoare la condamnările penale 
1.Motive legate de plata impozitelor sau a 

contribuțiilor la asigurările sociale 
2.Includerea în lista de interdicție a 
operatorilor economici 3.Motive legate de 

faliment, insolvență, conflicte de interese 
sau abateri profesionale Declarația, 
confirmată prin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului * (Se va prezenta 
doar de către ofertantul declarat cîștigător, 
în termen de max.5zile) 

DA 

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

Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii 
și ștampilei participantului * (Se va prezenta 
doar de către ofertantul declarat cîștigător, 
în termen de max.5zile) 

DA 

8 Declarația privind existența personalului 
angajat care întrunește condițiile obligatorii 

față de paznic 

Declarația, confirmată prin aplicarea 
semnaturii și ștampilei participantului * (Se 
va prezenta doar de către ofertantul declarat 
cîștigător, în termen de max.5zile) 

DA 

9 Disponibilitatea  de echipaje proprii  (ale 

ofertantului) de reacționare  rapidă pe întreg 

teritoriu 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. * (Se va prezenta doar de către 
ofertantul declarat cîștigător, în termen de 
max.5zile) 

DA 

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

Documente prin care se dovedeşte 
îndeplinirea cerinţei • Anexa 6 din ultimul 
Raport financiar – copia, confirmată prin 
ștampila și semnatura participantului * (Se 
va prezenta doar de către ofertantul 
3eclarant cîștigător, în termen de max.5zile) 

DA 

11 Salariul mediu lunar 3eclarant al angajaților 
întreprinderi pentru perioada de 6 luni 

calendaristice consecutive 

Salariul mediu lunar 3eclarant al angajaților 
întreprinderi pentru perioada de 6 luni 

calendaristice consecutive, finalizate pînă la 
luna calendaristică 3eclarant 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%. Documente prin care se 
dovedeşte îndeplinirea cerinţei: Pentru 
lunile anului 2018 prin 3eclarant3e emis de 

Serviciul Fiscal/Casa Națională de Asigurări 
Sociale * (Se va prezenta doar de către 
ofertantul 3eclarant cîștigător, în termen de 

DA 
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max.5zile) 

12 Certificat de efectuare sistematică a plăților  
impozitelor, contribuțiilor  

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului – 15 zile din data 

eliberării); confirmat prin semnatura și 
ștampila Participantului * (Se va prezenta 
doar de către ofertantul 4eclarant cîștigător, 
în termen de max.5zile) 

DA 

13 Garanția de bună execuție a Contractului în 
valoare de 3% din valoarea Contratului 

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de 
bună execuţie (emisă de o bancă 
comercială) conform formularului F 5.2 
din secţiunea a 5-a – Formulare de 
contract 
sau 

Garanţia de bună execuţie prin transfer 
la contul autorităţii contractante, 
conform următoarelor date bancare:  
Beneficiarul plăţii: Compania Națională 
de Asigurări în Medicină  

Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – 
Trezoreria de Stat  
Codul fiscal: 1007601007778  

IBAN: MD30TRGAAC14513001300000  
cu nota “Pentru garanţia de buna 
execuţie a contractului nr. ______ din 
__________” 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul 
4eclarant cîștigător odată cu semnarea 
Contractului) 

DA 

14 Certificatul sistemului de management al 

calității 
Copia certificatului ISO 9001(în domeniul 

pazei tehice și fizice al obiectivelor) 
DA 

15 Polița de asigurare  facultative a răspunderii 
civile profisionale la domeniul pazei tehnice 

al obiectivelor 

Copia certificatului, limita de răspundere 
per caz minimum  1000000 lei 

DA 

16 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 

17 Dovada calificării și atestării agenților de 
Securitate conform prevedrelor legale 

Dotarea: 1. Uniformă tip, sau civilă(de 
oficiu) cu 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. 

DA 

18 Notă Toate formularele vor fi completate fără nici 
o modificare sau abatere de la original, 

spații goale fiind completate cu informația 
solicitată. Formulare vor fi prezentate de 
către ofertant autorității contractante în 
termen de 5 zile de la solicitarea autorității. 
Odată cu depunerea ofertei financiare și 

DA 
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tehnice operatorul economic este obligat să 
depună doar DUAE. Neconformarea 
cerințelor duce la desalificarea ofertei 
prezentate 

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 
procedurii negociate), după caz nu se aplică 

16. 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 

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică 
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:oferta cea celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 
și ponderile lor: 

Tabelul punctelor de calitate pentru 
evaluarea ofertelor prezentate de către operatorii economici 

 
Oferta cea mai avantajoasă tehnico- economică 

Factor de evaluare Pondere 

1. Pretul ofertei: 60% (cel mai scăzut preț) 
2. Experiența ofertantului de la 7  la 10 ani - 5 %; 

de la 10 la 15 ani – 10 %; 

MAXIM:10 puncte 

3. Deținerea automobilelor de serviciu 

(speciale) 

de la 10 la 15 unități - 5 %; 

de la 15 la 20 unități - 10 %; 

MAXIM: 10 puncte 

4. Intervenția rapidă prin echipaje mobile 

proprii în vederea soluționării unor evenimente 

timp de reacție de la 5 la 7 minute - 5 % ; 

timp de reacție de la 3 la 5 minute - 10 %; 

timp de reacție pînă la 3 minute -20 %. 

TOTAL PUNCTAJ 100 % 

19.  
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 

Punctajul pentru factorul de evaluare ”Prețul ofertei”, se acordă astfel: 
a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile depuse se acordă punctajul maxim alocat factorului 
de evaluare respectiv (60 %); 

 b) pentru alt preț decît cel prevăzt la lit. a) se acorda punctajul astfel: 
  P (puncte ofertă)=(preț minim/împărțit la) preț ofertă operator economic X (înmulțit la) punctajul  
maxim alocat). 

 Notă: Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate, 
exclusiv TVA. 

2. Punctajul pentru factorul de evaluare ”Experiența ofertantului,, acordă astfel: 
de la 7 la 10 ani - 5 %; 

de la 10 la 15 ani - 10 %; 

Ofertantul poate acumula maxim l0 %. 

 

3.Punctajul pentru factorul de evaluare ”Deținerea automobilelor de serviciu (speciale)”se acordă 
astfel: 

de la 10 la 15 unități - 5 %; 

de la 15 la 20 unități - 10 %; 

Ofertantul poate acumula maxim 10 %. 

4. Punctajul pentru factorul de evaluare ”Intervenția rapidă prin echipaje mobile proprii în 
vederea soluționării unor evenimente” se acordă astfel: 
timp de reacție de la 5 la 7 minute - 5 % ; 

timp de reacție de la 3 la 5 minute - l0 % ; 
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timp de reacție pînă la 3 minute -20 %. 

Ofertantul poate acumula maxim 20 %. 

TOTAL  PUNCTAJ:100 % 

20. 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” 

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”  

24. 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  

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: 

32. NU 

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP 
”MTender”  

34. 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 

DA 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronică DA 

plățile electronice DA 

35. 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 

36. Alte informații relevante: nu sunt 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Daniel Stici __________________             L.Ș. 


	ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

