
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/02576 19.06.2018din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Servicii tehnice- servicii de deservire tehnică şi reparaţie a ascensoarelor pentru anul 2018Obiectul achiziției:
71356000-8Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  48  din  19.06.2018.
În scopul achiziţionării "Servicii tehnice- servicii de deservire tehnică şi reparaţie a ascensoarelor pentru anul 2018"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 tehnice- servicii de deservire
tehnică şi reparaţie a ascensoarelor

3.00Bucată1.1 Ascensor de persoane , modelul AP-630 kg/8
st

Producătorul SRL "Baslift"; Anul
fabricării 2017; Tip deservire- DTP,
Nr. de staţii- 8,
Adresa prestării serviciilor- 31
August 1989, 63;
Servicii de:
 Controlul tehnic al ascensoarelor;
Deservirea tehnică a ascensoarelor;
Reparaţia reglementară anuală;
Intervenţia tehnică operativă;
Reparatia sau schimbul tuturor
pieselor deteriorate (ieşite din
funcţiune) în timpul exploatării
corecte a ascensorului pe perioada
valabilităţii contractului, sunt din
contul Prestatorului.

Deservirea tehnică a ascensoarelor
subîntelege efectuarea periodica a
lucrărilor de curaţare, reglare,
revizii reglementate, reparaţie si
ungere a utilajului lifturilor,
conform graficului elaborat în
conformitate cu cerintele actelor
normativ-tehnice, în scopul
restabilirii capacităţii de funcţionare
şi asigurării condiţiilor de securitate
la exploatarea lor.

71356000-8

2.00Bucată1.2 Ascensor de persoane , modelul AP-630 kg/8
st

Producătorul SRL "Baslift"; Anul
fabricării 2017;
Tip deservire -DTP, Nr. de staţii -8;
 Adresa prestării serviciilor-
Docuceaev 11/1;
Servicii de:
Control tehnic al ascensoarelor;
Deservirea tehnică a ascensoarelor;
 Reparaţia reglementară anuală;
Intervenţia tehnică operativă;
Reparatia sau schimbul tuturor
pieselor deteriorate (ieşite din
funcţiune) în timpul exploatării

71356000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată1.2 Ascensor de persoane , modelul AP-630 kg/8
st

corecte a ascensorului pe perioada
valabilităţii contractului, sunt din
contul Prestatorului.

Deservirea tehnică a ascensoarelor
subîntelege efectuarea periodica a
lucrărilor de curaţare, reglare,
revizii reglementate, reparaţie si
ungere a utilajului lifturilor,
conform graficului elaborat în
conformitate cu cerintele actelor
normativ-tehnice, în scopul
restabilirii capacităţii de funcţionare
şi asigurării condiţiilor de securitate
la exploatarea lor.

71356000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
lunar şi la necesitate, intervenţia tehnică operativă prin intermediul dispeceratului , cu transport specializat, nu trebuie să depăşească  20
minute
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Oferta -formularul ofertei (F3.1.) original confirmată prin  semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

2 Specificaţii tehnice confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul F4.1

Da

3 Specificaţii de preţ confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul F4.2

Da

4 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F3.3.)

Da

5 Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

formularul F3.4, confirmată prin aplicarea semnăturii
şi ştampilei Participantului;

Da

6 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5)

Da

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

 Certificat/decizie de înregiscopie, 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

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Da

9 Certificat de atribuire a contului bancar copie - eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

10 Certificat de efectuare sistematică  a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

11 Cerinţe obligatorii, de prezentat în scris. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator  în
termenele prevăzute de graficul de livrare.   Prestarea
serviciilor se va efectua lunar şi la necesitate.
Intervenţia tehnică operativă prin intermediul
dispeceratului, cu transport specializat, nu trebuie să
depăsească 20 minute.
Toate serviciile referitoare la acest contract, Prestatorul
le va realiza cu forţele proprii în conformitate cu
documentele normative şi după graficul coordonat cu
Beneficiarul.
 Verificarea tehnica a ascensorului se efectuează în
modul stabilit de Organul Securităţii Industriale.
Exploatarea ascensorului este interzisă dacă lipseşte
cartea tehnică a ascensorului respectiv. Toate
cheltuielile legate de verificarea tehnică anuală a

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

ascensorului le suportă  Beneficiarul .
 Verificarea tehnică a ascensorului se efectuează în
modul următor. Înainte de realizarea verificării tehnice
a ascensorului, se efectuează reparaţia anuală (nu mai
puţin de o dată pe an) conform normelor în vigoare.
După efectuarea reparaţiei, ascensorul se prezintă
reprezentantului administraţiei tehnice a
Beneficiarului.
În cazul în care reprezentantul  Beneficiarului  nu se
prezintă la primirea obiectului, întrebarea despre
pregătirea ascensorului pentru exploatare se hotăreşte
fără  Beneficiar.
Hotarul de delimitare a deservirii utilajului şi a reţelei
electrice se stabileşte la bornele de alimentare cu
energie a heblului din camera troliului.
 Prestatorul  asigură starea tehnică bună şi funcţionarea
sigură a ascensorului.
Prestatorul  asigură realizarea deservirii tehnice
curente, conform normativelor NRS:35-03-60:2003, şi
anume:
•Controlul tehnic al ascensoarelor,
•Deservire tehnică a ascensoarelor,
•Reparaţie reglementară anuală,
•Intervenţia tehnică operativă.
NOTĂ: Toate piesele de schimb deteriorate (iеsite din
funcţiune) în timpul exploatării corecte a ascensorului
pe perioada valabilităţii contractului, sunt din contul
Prestatorului.
 Prestatorul asigură funcţionarea normală a
ascensoarelor în afara timpului de efectuare a lucrărilor
planificate şi garantează starea tehnică perfectă.
Înlăturarea defectelor şi repunerea în funcţiune a
lifturilor se efectuează de la orele 8.00 pînă la 17.00,
iar evacuarea pasagerilor din cabina blocată a lifturilor,
la sesizare, se efectuează de către  Prestator –NON
STOP, pentru toată perioada de 24 ore.
 Să organizeze şi să deţină un dispecerat propriu cu
funcţionare permanentă pentru preluarea apelurilor de
urgenţă şi o echipă de intervenţie rapidă, dotată cu
mijloace de comunicare adecvate, care să asigure
salvarea persoanelor blocate în cabină. După
confirmarea apelurilor de urgenţă primite, timpul de
intervenţie nu trebuie să depăşească 20 de minute, în
condiţii normale de trafic şi meteo.

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: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Tel.: 275121 ,  Fax: 275121 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ŢIHOŢKI VLADIMIR, vicedirector pe probleme de gospodărie

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: 03.07.2018 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 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

03.07.2018 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centrupe adresa:

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: BÎRTA VLADIMIR


