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

nr. 17/03984 10.11.2017din

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

Servicii de pazăObiectul achiziției:
79713000-5Cod 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.:  90  din  10.11.2017.
În scopul achiziţionării "Servicii de pază"
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 Postul de pază fizică nr. 1 în Centrul
Consultativ Diagnostic

506.00Ore1.1 Servicii de pază Tipul pazei -Gardian public ;
Timpul pazei - Luni-vineri 17.00-
08.00; Sîmbătă 14.00-08.00;
Duminica şi sărbători 08.00-08.00;
Orele de pază în medie pe lună -
506 ore lunar

79713000-5

2 Postul de pază fizică nr. 1 în Centrul
Medicilor de familie nr. 7

506.00Ore2.1 Servicii de pază Tipul pazei- Gardian public ;
Timpul pazei - Luni-vineri 17.00-
08.00; Sîmbătă 14.00-08.00;
Duminica şi sărbători 08.00-08.00;
Orele de pază în medie pe lună- 506
ore lunar

79713000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
lunar pentru perioada de deservire: 01.01.2018-31.12.2018
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Formularul ofertei ,  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul  F3.1

Da

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

Da

3 Formularul informativ despre ofertant-  formularul  F3.3,  confirmată  prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

4 Licenţa de activitate  în cazul în care activitatea se
licenţiază în domeniul dat

 copie- confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

5 Certificat de efectuare sistematică  a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

Da

6 Lista fondatorilor. original , confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului:

Da

7 Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale
(cazier juridic) faţă de funcţionarii Participantului

eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflectă
informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe
parcursul ultimilor 3 ani,

Da

8 Lista instituţiilor în care au fost prestate servicii de
pază

original cu ştampila participantului Da

9 Cerinţe obligatorii generale Notă: Gardianul public în comun cu persoana Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

responsabilă a Beneficiarului, primeşte sub pază
încăperile încuiate aflate în incinta obiectivului, contra
semnătură în registrul de primire-predare şi efectuează
paza lor pînă la predarea serviciului. Predarea
încăperilor de sub pază este efectuată în prezenţa
persoanei responsabile a beneficiarului, contra
semnătură în registrul de primire-predare. Garidanul
public pe parcursul serviciului efectuează paza
obiectivului conform instrucţiunilor aprobate de
Beneficiar şi Prestator, care se anexează (anexele nr. 1-
5).
Cerinţe obigatorii generale: Pază fizică:
 1. Securitatea personalului şi vizitatorilor în cadrul
instituţiei;
2. Menţinerea ordinei publice pe teritoriul instituţiei;
3. Coordonarea întrării-ieşirii pe teritoriul instituţiei a
autoturismelor în orele de gardă;
4. Evitarea accesului persoanelor străine pe teritoriul
păzit;
 5. Reacţionarea promtă a grupelor mobile la
obiectivele puse sub pază;
6. Paza integrală a bunurilor instituţiei;
7. Accesul limitat pe teritoriul instituţiei conform
graficului de lucru; 8. Agentul economic trebuie să
dispună de un grup de intervenţie mobilă, pentru
soluţionarea eventualelor conflicte pînă la apariţia
poliţiei.
Cerinţe obligatorii faţă de Prestator: Paza fizică:
1. Cursuri de perfecţionare cu eliberarea certificatului
de catre MAI pentru persoanele admise la serviciu în
IMSP AMT Centru.
2. Lipsa antecedentelor penale nestinse (cazier
judiciar) pentru Gardianul public;
 3. Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu
(certificatul medical eliberat pentru Gardianul public
de către Dispensarul narcologic şi Dispensarul de
psihiatrie);
 4. Uniforma standard ;
5. Verificarea obligatorie la primirea sub pază şi
verificări nocturne cel puţin de 2 ori a Gardianul public
de către operatorul economic ;
6. Asigurarea deţinerii butonului de alarmă cu
echipamentul tehnic pentru asigurarea pazei de către
operatorul economic ;
7. Asigurarea Gardianului public cu baston din cauciuc
şi lanternă;

10 Notă: Operatorul economic declarat cîştigător , la semnarea
contractului  va prezenta garanţia de bună execuţie a
contractului în mărime de 5% din suma contractului
adjudecat.

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: 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 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: 23.11.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208pe adresa:
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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.

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

23.11.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208pe 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


