ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea serviciilor de emitere și livrare a tichetelor de masă pe
suport electronic, servicii conexe în temeiul LEGII Nr.166 din 21.09.2017" perioada
01.01.2019-31.12.2019 prin procedura de achiziție Licitația deschisă
COD CPV: 79900000-3
1. Denumirea autorității contractante:Compania Națională de Asigurări în Medicină
2. IDNO: 1007601007778_________________________________________________________
3. Adresa:mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab,46_____________________________________
4. Numărul de telefon/fax: 022 780-295, 022 222-032_________________________________
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: galina.pruteanu@cnam.gov.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 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

Cod
CPV
1

799000
00-3
1

Unitatea
de
măsură

Denumirea bunurilor/serviciilor
solicitate
Servicii de emitere a tichetelor de
masă și servicii conexe
Servicii de emitere a tichetelor de
masă pe suport electronic, servicii
conexe

Bucată

1

Cantit
atea

1.00

Specificarea
tehnică deplină
solicitată,
Standarde de
referinţă
Servicii de emitere a
tichetelor de masă pe
suport
electronic,
servicii conexe pentru
295 angajați cu valoare
nominală a unui tichet
de 45 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se
va selecta): integral
10.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2019-31.12.2019
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
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,
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Denumirea documentului/cerinței

Nr.
d/o

Cerințe suplimentare față de
document

Obligativitatea

1

Neimplicarea în practici frauduloase și Declarație pe proprie răspundere
de corupere

Da

2

Dovada înregistrării persoanei juridice, Certificat/decizie de înregistrare a
în conformitate cu prevederile legale din întreprinderii/extras din Registrul de
ţara în care ofertantul este stabilit
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

Actul
care atestă dreptul de a livra Licență - copie – confirmată prin
3
bunuri/lucrări/servicii
semnătura şi ştampila ofertantului

Da
Da

4

Demonstrarea
experienței operatorului
4
economic în domeniul de activitate
aferent obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit

Neîncadrarea
în situațiile ce determină Declarație pe proprie răspundere
5
excluderea de la procedura de atribuire,
ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr.
131 din 03.07.2015

Da

5

Oferta
6

Original, Formularul ofertei ( 3.1)
confirmată prin aplicarea semnăturii
şi ştampilei ofertantului

Da

Informații
generale despre ofertant
7

Formularul informativ despre
ofertant

Da

Raportul
financiar
8

anul 2018, Copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila candidatului

Da

3

6

7
8
9

10

Declarație privind experiența
similară sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în
ultimul an de activitate

Lista
9 unităților comerciale/de alimentație Original– confirmată prin semnătura
publică care accepta plățile cu tichete şi ştampila ofertantului. Prin unitate
electronice ale operatorului (parteneri)
comerciala/de alimentație publica se
va înțelege locație comerciala si nu
(cu excepția Farmaciilor și statiilor PECO)
persoana sau entitate juridica.

Da

Harta
amplasării unităților comerciale/de Copie– confirmată prin semnătura
1
alimentație publică contractate de şi ştampila ofertantului
operator (partenere) pe teritoriul RM

Da

(cu excepția Farmaciilor și statiilor PECO)

Certificat
de efectuare sistematică a original/copie, confirmată prin
1
plăţii impozitelor,contribuţiilor eliberat aplicarea semnăturii şi ştampilei
de Serviciul Fiscal de Stat
ofertantului

Da

Specificaţia
tehnică
1

Da

12

Formular F -4.1 - original, confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
umede a Participantului pe fiecare
pagină;

Specificaţiile
de preţ pentru Tichet de Formular F-4.2 - original, confirmat
1
masa electronic (TME)
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
umede a Participantului aplicat pe

Da

13

11

2

fiecare pagină;

14. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii
negociate), după caz nu se aplică
15. 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
16. 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
17. 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 pe card
Factor de evaluare
1. Preţul ofertei pentru tichetul de masa
electronic

Pondere
60 puncte (cel mai scăzut preţ)

2. Lista unităților de alimentație publică
contractate, cele mai răspîndite(atractive).
(cu excepția Farmaciilor și statiilor PECO)

10 puncte

3. Utilizarea tehnologiei contactless la
tichetele de masă electronice

10 puncte

4. Program avantajos și facilități pentru
angajații CNAM

20 puncte

TOTAL PUNCTAJ

100 puncte
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Preţul ofertei” se acordă astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile depuse se acordă punctajul maxim alocat factorului
de evaluare respectiv (60 puncte);
b) pentru alt preţ decît cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:
P (puncte ofertă) = (preţ minim /(împărţit la) preţ ofertă operator economic X (înmulţit la)
punctajul maxim alocat).
Notă: Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale
ofertate, exclusiv TVA.
Notă: Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale
ofertate, exclusiv T.V.A.
În componența prețului va fi inclusă obligatoriu valoarea nominală a tichetelor eletronice,
costul pentru productia cardurilor si incarcarea tichetelor electronice și costul altor servicii.
2. Punctajul pentru factorul de evaluare „Lista unităților de alimentație publică contractate,
cele mai răspîndite (atractive)” se acordă astfel:
ofertantul care a încheiat contracte cu cele mai răspândite (atractive) unități comerciale/de
alimentație publică obține-10 puncte;
ofertanții care au încheiat contracte cu unități comerciale/de alimentație publică mai puțin
răspândite (atractive) decît ofertantul ce a prezentat oferta mai avantajoasă obțin – 0 puncte;
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3. Punctajul pentru factorul de evaluare „Utilizarea tehnologiei contactless la tichetele de
masă electronice” se acordă astfel:
Ofertantul care utilizează și prezintă mai multe avantaje a tehnologiei contactless la tichetele
de masă electronice obține -10 puncte;
Ofertanții care utilizează și prezintă mai puține avantaje pentru tehnologia contactless la
tichetele de masă electronice față de oferta mai avantajoasă, obțin - 0 puncte.
4. Punctajul pentru factorul de evaluare „Program avantajos și facilități pentru angajații
CNAM” se acordă astfel:
cel mai avantajos program suplimentar la pachetul de bază de servicii și facilități
suplimentare oferite de către operator obține -20 puncte;
alte programe suplimentare la pachetul de bază de servicii ce nu au acumulat numărul
maxim de voturi obțin - 0 puncte.
Notă : Caracteristicile celui mai avantajos program și facilități suplimentare vor fi apreciate
de către membrii grupului de lucru prin vot deschis, fiind acceptat programul ce va acumula
numărul maxim de voturi. În cazul cînd mai multe soluţii vor acumula acelaşi număr de voturi,
toate vor obţine punctajul maxim (cîte 20 puncte).TOTAL PUNCTAJ: 100 PUNCTE
18. 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”
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”
22. Ofertele întîrziate vor fi respinse.
23. 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”.
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene:NU
26. 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
27. 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
28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:NU
29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ:
30. NU
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA
RSAP ”MTender”
32. 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
4

33. 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
34. Alte informații relevante: nu sunt
Conducătorul grupului de lucru: Daniel Stici __________________

Ex. Galina Pruteanu
Tel.022-780-295
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L.Ș.

