ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Servicii pază și deservire tehnică a sistemelor de supraveghere video,
antiincendiară și antiefracție pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
2. IDNO: 1006601000037
3. Adresa: str. Constantin Tănase, 7
4. Numărul de telefon/fax: (022) 26 25 23/ (022) 26 25 17
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria@mf.gov.md,
www.mf.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,
www.mtender.gov.md.
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. Autoritatea contractantă 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

Denumirea
serviciilor
solicitate

Unitatea
Canti
de
t
măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde
de referință

Valoarea
estimată
lei Fără
TVA

Paza fizică pentru Blocul administrativ, blocul
nr.2 și clădirea din str. Pușkin 44

1

79713000-5

Servicii pază
și deservire
tehnică a
sistemelor de
supraveghere
video,
antiincendiară
și antiefracție
pentru
perioada
01.01.202031.12.2020.

Lună

Paza fizică (3 posturi): Postul nr. 1 Sediul Ministerului
Finanțelor, str. Constantin Tănase, 7. Postul nr. 2
Sediul IP CTIF, str. Constantin Tănase, 7. Postul nr. 3
Trezoreria regională Chișinău, str. Pușkin, 44.
Regimul de lucru 24/24 ore (Non-Stop), timpul pazei
09:00 – 09:00 (1,2,3,4,5,6,7).
Prestarea serviciilor se va efectua pentru perioada
anului bugetar 2020, de la 1 ianuarie 2020 până la 31
decembrie 2020.
Serviciile
de pază pot fi asigurate de companiile
12.00
licențiate în domeniul serviciilor de pază şi protecţie, 1080000,00
care să fie constituită şi să funcţioneze conform
prevederilor legale (Legea nr.283-XV din 04.07.2003
privind activitatea particulară de detectiv şi de pază).
Paza tehnică inclusiv deservirea sistemului
antiincendiar și antiefracție pentru Blocul
administrativ, blocul nr.2, clădirea din str. Pușkin
44 și trezoreriile regionale Bălți și Comrat.
1.

2.
3.
4.
Digitally signed by Paşinschi Iuri
Date: 2019.11.27 09:20:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Paza tehnică inclusiv deservirea sistemului
antiincendiar și antiefracție pentru perioada
01.01.2020-31.12.2020.
Lista obiectivelor ce urmează a fi primite sub
pază:
Casa bir. 104, str, Tănase, 7, orele de pază
18:00-09:00, S = 11 m²;
Direcția bir. 327-328, str, Tănase, 7, orele de
pază 18:00-09:00, S = 11 m²;

Buton de alarmă, orele de pază 09:0018:00, cantitatea – 1;
6. Centru de decontări bir. 41a-42, str, Tănase,
7, orele de pază 18:00-09:00, S = 57,5 m²;
7. Sala de instruire, str, Pușkin, 44, orele de
pază 18:00-09:00, S = 133,3 m²;
8. Buton de alarmă, orele de pază 24/24,
cantitatea – 1;
9. Depozit nr. 1, str, Pușkin, 44, orele de pază
17:00-09:00, S = 31 m²;
10. Depozit nr. 2, str, Pușkin, 44, orele de pază
17:00-09:00, S = 32,4 m²;
11. Bir. administrative, str, Pușkin, 44, orele de
pază 17:00-09:00, S = 221,9 m²;
12. Buton de alarmă, orele de pază 24/24,
cantitatea – 1;
13. Server etaj 1, str, Tănase, 7, orele de pază
18:00-09:00, S = 102,3 m²;
14. Buton de alarmă la postul de pază în
clădirea nr. 2 (IP CTIF), orele de pază 24/24,
cantitatea – 1;
15. Lista de echipamente tehnice:
16. Centrul de calcul (semnalizare automată):
17. Server etaj 1, str. Tănase,7,
18. Radioemițător–1buc,
19. Panoul de control-1buc,
20. Avertizoare -6buc,
21. Avertizoare de incendiu-8buc,
22. SMC-4 ;
23. Etajul I, str. Tănase, 7,
24. Panoul de control-3buc,
25. Avertizoare -7buc,
26. Avertizoare de incendiu-26buc,
27. SMC-17;
28. Etajul II, str. Tănase, 7,
29. Panoul de control-1buc,
30. Avertizoare -2buc,
31. Avertizoare de incendiu-2buc,
32. SMC-1;
33. Server etaj 2, str. Tănase, 7,
34. Panoul de control-2buc,
35. Avertizoare -7buc,
36. Avertizoare de incendiu-26buc,
37. SMC-17;
38. Etajul IV, str. Tănase, 7,
39. Panoul de control-1buc,
40. Avertizoare -10buc,
41. Avertizoare de incendiu-8buc,
42. SMC-16;
43. Anexa nr. 1 la bl. administrativ, str. Tănase, 7,
44. Panoul de control-1buc,
45. Avertizoare -44buc,
46. Casa, str. Tănase, 7,
47. Radioemițător–1buc,
48. Panoul de control-1buc,
49. Avertizoare -2buc,
50. SMC-10buc;
51. Direcția bir.327,328, str. Tănase, 7,
52. Radioemițător–1buc,
53. Panoul de control-1buc,
54. Avertizoare -6buc,
55. Avertizoare de incendiu-6buc,
56. SMC-2buc;
57. Centrul de decontări, bir. 41a, 42a, str.
Tănase, 7,
58. Radioemițător–1buc,
5.
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59. Panoul de control-1buc,
60. Avertizoare -7buc,
61. SMC-11buc;
62. Sala de instruire, str. Pușkin, 44,
63. Radioemițător–1buc,
64. Panoul de control-1buc,
65. Avertizoare -2buc,
66. Avertizoare combinate 2 buc,
67. Avertizoare de incendiu-10buc,
68. Sursa de rezervă - 1buc,
69. B/A– 1 buc;
70. Depozit nr. 1, str. Pușkin, 44,
71. Radioemițător–1buc,
72. Panoul de control-1buc,
73. Avertizoare -6buc,
74. SMC-2buc;
75. Depozit nr. 2, str. Pușkin, 44,
76. Radioemițător–1buc,
77. Panoul de control-1buc,
78. Avertizoare -4buc,
79. SMC-2buc;
80. Birouri administrative, str. Pușkin, 44,
81. Radioemițător–1buc,
82. Panoul de control-1buc,
83. Avertizoare -18buc,
84. Avertizoare de incendiu-39buc,
85. B/A – 2 buc;
86. Server, str. Tănase, 7,
87. Radioemițător–1buc,
88. Panoul de control-2buc,
89. Avertizoare -10buc,
90. Avertizoare de incendiu-11buc
91. SMC-4buc;
92. IP ”CTIF” et. 3, str. Tănase, 7,
93. Radioemițător–1buc,
94. Panoul de control-1buc,
95. Avertizoare -3buc,
96. Avertizoare combinate 9 buc,
97. Avertizoare de incendiu-31buc,
98. Sursa de rezervă - 1buc;
99. Clădirea
administrativă
(semnalizare
automată):
100. Subsol (partea dreaptă), str. Tănase, 7,
101. Panoul de control-1buc,
102. Avertizoare -20buc,
103. Avertizoare de incendiu-40buc,
104. SMC-20buc;
105. Subsol (partea stîngă), str. Tănase, 7,
106. Panoul de control-1buc,
107. Avertizoare -9buc,
108. Avertizoare de incendiu-18buc,
109. SMC-15buc,
110. Sursa de rezervă - 1buc;
111. Etajul I (partea dreaptă bir. 115-126) , str.
Tănase, 7,
112. Panoul de control-1buc,
113. Avertizoare -22buc,
114. SMC-14buc;
115. Etajul I (partea stîngă bir. 101-114) , str.
Tănase, 7,
116. Panoul de control-1buc,
117. Avertizoare -27buc,
118. SMC-13buc;
119. Etajul II (partea dreaptă bir. 216-229) , str.
Tănase, 7,
120. Panoul de control-1buc,
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121. Avertizoare -13buc,
122. SMC-12buc;
123. Etajul II (partea stîngă bir. 201-215) , str.
Tănase, 7,
124. Panoul de control-1buc,
125. Avertizoare -17buc,
126. SMC-15buc;
127. Etajul III (partea dreaptă bir. 319-335) , str.
Tănase, 7,
128. Panoul de control-1buc,
129. Avertizoare -18buc,
130. SMC-14buc;
131. Etajul III (partea stîngă bir. 301-318) , str.
Tănase, 7,
132. Panoul de control-1buc,
133. Avertizoare -21buc,
134. SMC-21buc;
135. Etajul IV (bir. 401-419a) , str. Tănase, 7,
136. Panoul de control-1buc,
137. Avertizoare -26buc,
138. SMC-27buc;
139. Etajul I-IVstr. Tănase, 7
140. Panoul de control-1buc,
141. Avertizoare de incendiu-357buc,
142. Sursa de rezervă - 8buc;
143. Paza tehnică privind supravegherea, paza
bunurilor de către dispeceratele de pază
precum și deservirea tehnică a mijloacelor de
semnalizare
pază-incendiu
pentru
trezoreriile regionale Bălți și Comrat pentru
perioada 01.01.2020-31.12.2020:
144. Trezoreria regională Bălți, str. Ștefan cel
Mare 14/1 – 201 m²;
Trezoreria regională Comrat, str. Lenin 204e – 150 m²;
Deservirea sistemului de supraveghere video
Deservirea sistemului de supraveghere video din
cadrul ministerului și camera de servere pentru:
Camere video exterior – 43 buc;
Obiective – 43 buc;
IR module – 43 buc;
Canale înregistrare – 43 canale;
Surse de alimentare rezervă – 43 buc;
Router – 4 canale;
Registratoare video – 4 buc;
Comutatoare switch – 4 canale;
Monitoare – 4 buc.
Valoarea estimativă totală lei, fără TVA

1080000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se
va selecta): Pentru toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2020 – 31.12.2020.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu.
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative (după caz): Nu.
15. 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, documentație):
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Nr.
d/o
1

Descrierea criteriului/cerinței
Formularul DUAE

2
Oferta financiară
3

Specificații de preț

4

Specificația tehnică

5

Garanția pentru ofertă în valoare de 1 %

6

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

7

Autorizație pe care se bazează activitatea
comercială a întreprinderii, după caz

8

Numărul angajaților întreprinderii să nu
fie mai mic de 200 de unități

9

Salariul mediu lunar calculat al
angajaților
întreprinderii pentru perioada de 6 luni
calendaristice
consecutive

10

Certificat valabil de efectuare regulată a
plății impozitelor și contribuțiilor

11

Garanția de bună execuție a Contractului
în valoare de 5 % din valoarea
Contractului

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Completat și semnat cu semnătura electronică al
ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei
prin SIA RSAP
Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard
anexată, completat și semnat cu semnătura electronică
al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei
prin SIA RSAP
Formularul F4.2 din Caietul de sarcini al
Documentației standard anexată, completat și semnat
cu semnătura electronică al ofertantului, se va
prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP
Formularul F4.1 din Caietul de sarcini al
Documentației standard anexată, completat și semnat
cu semnătura electronică al ofertantului, se va
prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP
Original, Scrisoare de garanția bancară conform
Formularului F3.2, sau transfer pe contul de decontare
al Beneficiarului indicat în FDA din ”Documentația
standard”, confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice al ofertantului, se va prezenta la
depunerea ofertei prin SIA RSAP

DA

minim 5 ani, Copia Extrasului din Registrul de Stat al
prsoanelor juridice și alte documente confirmative,
confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului.
*(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat
cîștigător, în termen de max. 3 zile)
Copie a Autorizației, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei participantului.
*(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat
cîștigător, în termen de max. 3 zile)
Documentele prin care se dovedeşte îndeplinirea
cerinţei constituie Copia Anexei nr. 6 din ultimul
Raport financiar, confirmată prin aplicarea
semnăturiişi ştampilei ofertantului.
*(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat
cîștigător, în termen de max. 3 zile)
Salariul mediu lunar calculat al angajaților
întreprinderii pentru perioada de 6 luni calendaristice
consecutive, finalizate pînă la luna calendaristică
precedentă față de termenul limită de depunere a
ofertelor, să nu fie mai mic de cuantumul minim
garantat al salariului în sectorul real, la care se adaugă
30%.
Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea
cerinţei:
• Pentru lunile anului 2019 prin certificat emis de
Serviciul Fiscal/Casa Națională de Asigurări Sociale,
confirmată prin aplicarea semnăturiişi ştampilei
ofertantului.
*(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat
cîștigător, în termen de max. 3 zile)
Original.
*(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat
cîștigător, în termen de max. 3 zile)
Garanție bancară conform formularului din
Documentația standard sau transfer la contul
autorității contractante, Original.
*(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat
cîștigător odată cu semnarea Contractului)

DA

5

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
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Notă.

Toate formularele vor fi completate fără nici o
modificare sau abatere de la original, spațiile goale
fiind completate cu informația solicitată.
Formulare vor fi prezentate de către ofertant
autorității contractante în termen de 3 zile la
solicitarea autorității.
Odată cu depunerea ofertei financiare și tehnice
operatorul economic este obligat să depună doar
DUAE.
Neconformarea cerințelor duce la descalificarea
Ofertei prezentate.

DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii
negociate), după caz: Nu se aplică.
17. 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.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea
cerințelor tehnice.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor: Nu se aplică.
21. 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”

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de
participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. 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”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: Nu.
28. 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
29. 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.
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu.
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ: Nu a fost publicat un anunț de intenție.
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu
6

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

DA
NU
DA
DA

34. 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.
35. Alte informații relevante: Nu.

Conducătorul grupului de lucru:

_______________ / Iuri PAȘINSCHI
L.Ș.
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