
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: Compania Națională de Asigurări în Medicină
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

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.:  7  din  29.01.2016.
În scopul achiziţionării "Servicii de pază"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
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 Paza fizică a oficiilor CNAM
304.00Zile1.1 Servicii de pază a oficiului CNAM mun.

Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 46
Termenul de prestare a serviciilor
este:  01 mai 2016–28  februarie
2017.
CNAM ocupă imobilul cu 3 etaje
cu o suprafaţă de 1147,8 m. p. şi
terenul adiacent cu suprafaţa de
0,339h.
În încăperi şi în birouri este sistema
antiincendiară şi sistemul de
alarmă.
Ferestrele de la etajul I nu sunt
dotate cu gratii.
Tipul pazei – paznic
Regimul de lucru -24 ore
Timpul pazei – 08.00 – 8.00
Paznicul de la ora 08.00 – 17.00
efectuează regimul de trecere în
incinta obiectivului a lucrătorilor şi
vizitatorilor.
Paznicul asigură ordinea publică la
obiectul păzit.
La semnalul declanşant de butonul
de alarmă la obiectul păzit urmează
să se deplaseze în termen de 5-10
minute o echipă de intervenţie
operativă.
De comun cu persoana responsabilă
a beneficiarului primeşte sub pază
încăperile aflate în incinta
obiectivului contra semnătură în
registrul de primire – predare şi
efectuează paza lor pînă la predarea
serviciului.

1. Persoanele care urmează sa
presteze serviciile de paza trebuie
sa   îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
- să fie cetăţean al RM si sa aibă
vârsta de cel puţin 18 ani;
- să fie apt medical pentru
exercitarea funcţiei;
- să nu aibă antecedente penale;
- să fie atestat profesional şi să nu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

304.00Zile1.1 Servicii de pază a oficiului CNAM mun.
Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 46

aibă cazier judiciar;
- să aibă experienta în domeniu nu
mai puţin de 2 ani;
- să fie echipaţi cu uniforme
distinctive si echipament de
protecţie pe care le vor purta numai
în timpul executării serviciului.
- să fie dotat: cu uniforma tip,
adecvata sezonului, baston de
cauciuc, pulverizator de substanţe
iritant lacrimogene, mijloace de
avertizare sonora si luminoasa,
mijloace de comunicare – telefon
mobil, staţie radio – detector de
metale – la solicitare.

2. Agentul economic de pază
trebuie:
- să aibă Stagiul în domeniu
minimum 3 ani;
- să fie dotat cel puţin cu 4
autovehicule grupei operative
(24/24), echipate corespunzător;
- să aibă legătură directă cu
paznicul de la obiect; - să asigure
permanent monitorizarea serviciului
de pază şi sistemului de alarmă
24/24.
- să instaleze butonul de alarmă din
contul propriu.

79713000-5

61.00Zile1.2 Servicii de pază a sediului CNAM mun.
Chișinău, str. Grigore Vieru, 12

Termenul de prestare a serviciilor
este: 01 aprilie 2016-31 mai 2016.
CNAM ocupă etajul I-II al sediului
maternităţii municipale nr.2 cu o
suprafaţă de 529 m. p. şi demisolul
sediului maternităţii municipale
nr.2 cu o suprafaţă 63,6 m. p.
În încăperi şi în birouri lipseşte
sistema antiincendiară şi sistemul
de alarmară.
Ferestrele de la etajul I sunt dotate
cu gratii. Depozitul CNAM este
dotat cu sistemă antiincendiară şi
sistemă de alarmă.
Tipul pazei – paznic
Regimul de lucru -24 ore
Timpul pazei – 08.00 – 8.00
Paznicul de la ora 08.00 – 17.00
efectuează regimul de trecere în
incinta obiectivului a lucrătorilor şi
vizitatorilor.
Paznicul asigură ordinea publică la
obiectul păzit.
La semnalul declanşant de butonul
de alarmă la obiectul păzit urmează
să se deplaseze în termen de 5-10
minute o echipă de intervenţie
operativă.
De comun cu persoana responsabilă
a beneficiarului primeşte sub pază
încăperile aflate în incinta
obiectivului contra semnătură în
registrul de primire – predare şi
efectuează paza lor pînă la predarea
serviciului.

79713000-5
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

61.00Zile1.2 Servicii de pază a sediului CNAM mun.
Chișinău, str. Grigore Vieru, 12 1. Persoanele care urmează sa

presteze serviciile de paza trebuie
sa   îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
- să fie cetăţean al RM si sa aibă
vârsta de cel puţin 18 ani;
- să fie apt medical pentru
exercitarea funcţiei;
- să nu aibă antecedente penale;
- să fie atestat profesional şi să nu
aibă cazier judiciar;
- să aibă experienta în domeniu nu
mai puţin de 2 ani;
- să fie echipaţi cu uniforme
distinctive si echipament de
protecţie pe care le vor purta numai
în timpul executării serviciului.
- să fie dotat: cu uniforma tip,
adecvata sezonului, baston de
cauciuc, pulverizator de substanţe
iritant lacrimogene, mijloace de
avertizare sonora si luminoasa,
mijloace de comunicare – telefon
mobil, staţie radio – detector de
metale – la solicitare.

2. Agentul economic de pază
trebuie:
- să aibă Stagiul în domeniu
minimum 3 ani;
- să fie dotat cel puţin cu 4
autovehicule grupei operative
(24/24), echipate corespunzător;
- să aibă legătură directă cu
paznicul de la obiect; - să asigure
permanent monitorizarea serviciului
de pază şi sistemului de alarmă
24/24.
- să instaleze butonul de alarmă din
contul propriu.

79713000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
APRILIE 2016-FEBRUARIE 2017
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 a) Oferta - original - confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei umede a Participantului, conform F3.1;

Da

6 b) Garanţia pentru ofertă - original - confirmată prin aplicarea semnăturii şi Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

ştampilei umede a Participantului;
7 d) Lista serviciilor şi graficul îndeplinirii  Lista serviciilor şi graficul îndeplinirii - original -

confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
Participantului, conform F4.2

Da

8 e)  Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor

- copie - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
semnătura şi ştampila umedă a Participantului ;

Da

9 c) Formularul specificaţiei tehnice şi preţ - original - confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei umede a Participantului, conform F4.3 ;

Da

10 f) Certificat de atribuire a contului bancar - copie - eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
Participantului ;

Da

11 g) ) Licenţa de activitate cu anexe copie - confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
Participantului ;

Da

12 h)  Ultimul raport financiar - copie - confirmată prin semnătura şi ştampila umedă
a Participantului ;

Da

13 i) Extras din registru de stat al persoanelor juridice copie- eliberat de Camera Înregistrării de Stat,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
umede a Participantului;

Da

14 j) Contractul de asigurare facultativă a răspunderii
civile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
Participantului.

Da

15 k) Datele personalului propus şi documentele ce atestă
pregătirea lor profesională

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila umedă a
Participantului ;

Da

16 l) Lista obiectelor păzite pe perioada 2014-2015 -original - confirmată prin semnătura şi ştampila
umedă a Participantului;

Da

17 m) Scrisoari de recomandare (minim 2)  original - confirmată prin semnătura şi ştampila umedă
a Participantului.

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: Compania Națională de Asigurări în Medicină
Adresa: mun. Chişinău, blvd Grigore Vieru nr.12
Tel.: sa@cnam.gov.md022 223317 ,  Fax: 022 226184 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: LEŞCO GHENADIE, şef Serviciul achiziţii, Direcţia juridică

Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 200.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: Compania Națională de Asigurări în Medicină
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601007778
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar:  IBAN  ECO-145130

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 15.02.2016 11:00
mun. Chişinău, blvd Grigore Vieru nr.12pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

15.02.2016 11:00la:
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mun. Chişinău, blvd Grigore Vieru nr.12pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

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: PASCAL VASILE


