
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
Compania Națională de Asigurări în Medicină

1.2. Obiectul achiziţiei: Servicii de dezvoltare si implementare software
1.3. Numărul procedurii: 18/03660
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 72262000-9
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
72 din 14.09.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare:
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: CNAM
1.11. Destinatarul: CNAM
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46 
Tel: 0 22 780 240 0 22 780 295 
Fax: 0 22 222 032 
E-mail: galina.pruteanu@cnam.gov.md 
Persoana de contact: PRUTEANU GALINA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Servicii solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Servicii de dezvoltare si implementare
software

1.1 72262000-9 Servicii de dezvoltare si implementare
software

Bucată 1.00 Conform caietului de sarcini

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (3.4) DA
3.2 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

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie
prezentate următoarele documente: Licență privind servicii
de creare, implementare și de asigurare a funcționării
sistemelor informaționale automatizate de importanță statală,
inclusiv a produselor program – copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului Licență de prestare a
serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației;
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului

DA

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

10,000,000.00 lei MD sau echivalentul în altă valută
Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) și va enumera şi
anexa copiile documentelor justificative

DA



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

Certificat de conformitate al Sistemului de management al
calităţii ISO 9001:2008 (sau similar) – copie – confirmat
prin semnătura şi ştampila Ofertantului Certificat de
management al securitatii informatiei ISO 27001(sau
similar) – copie – confirmat prin semnătura şi ştampila
Ofertantului; Certificat ISO 20001 (sau similar) – copie –
confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului

DA

3.6 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

3.7 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

3.8 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 (se
va indica)

DA

3.9 Oferta Formular (F3.1)-Original DA
3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului

(F3.3) -original
DA

3.11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului DA
3.12 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)

Componența ehipei de management și experți: - Manager de
proiect –1 persoană - Specialist infrastructura sistem –
minim 1 persoană - Specialist informatica medicala – 1
persoana - Analist dezvoltare sistem informatic medical – 3
persoane - Specialist asigurarea calitatii în domeniul
securității – 1 persoana - Specialist Java si baze de date – 1
persoana - Pentru fiecare membru al echipei proiect se vor
atasa: - CV-uri - copii ale diplomelor, atestatelor,
autorizatiilor si certificatelor profesionale mentionate in CV
– copii certificate pentru conformitate cu originalul -
documente emise de beneficiari sau referinte de la angajatori
sau cartile de munca care sa probeze experienta indicata in
CV. - Cerintele privind nivelul minim de pregatirea si
experienta a fiecarui membru din echipa de proiect sunt
detaliate in Caietul de Sarcini, sectiunea „Cerinte privind
experienta personalului”. Aceste cerinte sunt minime si
obligatorii. Ofertantii pot adauga echipei oricati experti
considera necesari pentru realizarea in bune conditii a
proiectului.

DA

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

Ofertantul, iar in cazul în care oferta este depusă de către o
asociere, cel putin unul din membrii asocierii, va avea minim
3 ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor/prestarea
serviciilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei
cerinţe operatorul economic completează formularul (F3.3)
și vor prezenta o lista a prestarilor relevante efectuate in
ultimii 3 ani, insotita de certificari de buna executie pentru
prestarile de servicii similare cu obiectul contractului;
aceasta lista poate fi insotita de cel putin un document sau de
un numar maxim de documente [contract(e)/proces(e)
verbal(e) de receptie etc.] prin care sa se confirme
executarea lucrarilor in valoare de minim 10,000,000.00 lei
MD In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerinta
se v-a indeplini prin cumularea referintelor membrilor
asocierii

DA

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

10000000 lei în ultimii 3 ani DA

3.15 Garanția pentru ofertă garanție bancară -formular (3.2) sau transfer bancar cu
prezentarea dispoziției de plată în original

DA

3.16 Specificații tehnice Formular (F4.1)-original DA
3.17 Specificații de preț (F4.2) formular (F4.2)-original DA



3.18 Declaratia privind situatia personala a operatorului
economic (F3.5)

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei •
Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate
cu Formularul (F 3.5) Documente edificatoare cum ar fi
certificate şi/ sau alte documente echivalente emise de
autorităţi compentente din ţara de rezidenţă a ofertantului în
cazul operatorului economic străin; • Certificat cu privire la
situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de
Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de
reședință a operatorului economic străin (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova sau al organului competent în țara de
reședință a operatorului economic străin);

DA

3.19 Cerinţe faţă de serviciile de dezvoltare software pentru uz
medical aferente proiectului

Serviciile de dezvoltare software pentru uz medical aferente
proiectului trebuie să fie bazate pe cele mai recente și stabile
versiuni ale sistemelor de operare si sistemului de gestiune al
bazelor de date si sa corespunda cerintelor si complexitatii
proceselor beneficiarului. Prezentarea de informaţii privind
capacitatea tehnică și experiența specifică: Expertiza
furnizorului si nivelul de adaptare la complexitati medicale
diferite sunt critice pentru succesul proiectului si se va
demonstra prin recomadari din partea a minim cate o entitate
medicala de dimensiuni mari, medii si mici. Pentru
intelegerea dimensiunii, se vor folosi reperele: - unitate
medicală mare = cu peste 700 paturi - unitate medicala
medie = cu număr de paturi intre 300 si 700 - unitate
medicala mica = cu pînă la 300 paturi Complexitatea
activitatilor specifice din domeniul medical si succesul
operatiunilor de reinginerie impune ca aceste paliere sa fie
obligatorii. In recomandari trebuie sa apara clar: - Numele si
capacitatea unitatii medicale, exprimata in numar de paturi,
in care este operationala solutia informatica medicala; -
confirmarea managerului institutiei medicale asupra faptului
ca priectul implementat este operational de minim 2 ani si ca
opereaza integral in interfata web. De asemenea se va
preciza numele modulelor implementate.

DA

3.20 Media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani 50000000 lei DA
 

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
 sau

 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 

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/03660 din 20.10.2018"
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare

de:
1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

18 Luni de la semnarea contractului. Ofertantul este in drept sa-si asume un termen de
implimentare, altul decit cel cerut, dar nu mai mare de 18 Luni

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: 30 de zile dupa livrare
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 18/03660 
Pentru achiziţionarea de: Servicii de dezvoltare si implementare software 

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

 A nu se deschide înainte de: 20.10.2018 10:00



5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46 
Tel: 0 22 780 240 0 22 780 295 
Fax: 0 22 222 032 
E-mail: galina.pruteanu@cnam.gov.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 20.10.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 46 
Tel: 0 22 780 240 0 22 780 295 
Data, Ora: 20.10.2018 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

20.10.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Oferta cea mai avantajoasă economic
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Prețul ofertei-50 puncte punctaj maxim,

 Puncatjul tehnic-50 de puncte punctaj maxim
 

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Oferta cea mai avantajoasă economic

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

3.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

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. 18/03660 din 20.10.2018"

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

10 zile

 
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
Conducătorul grupului de lucru: 
 
STICI DANIEL ________________________________


