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  INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
la procedura de achiziție a serviciilor 

 

din 09.02.2019          mun. Bălți 

1. Denumirea autorității contractante:        IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți”                . 

2. IDNO:                                             1003602150732                                                                   .                                                                    

3. Tip procedura achiziție:                            contract de valoare mică                                        . 

4. Obiectul achiziției     Servicii de telefonie mobilă pentru a. 2019                                             . 

5. Cod CPV: 64212000-5 

 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de telefonie mobilă  

conform necesităţilor IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” (în continuare - Cumparator) pentru a. 

2019, este alocata suma necesara din: bugetul instituției (sursele CNAM) . 

Compărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe 

la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică și standarde 

de referință 

Grafic de 

livrare 

 
 Lotul 1    

 

1.1. 

64212000-5 

Abonament  

Național 

Buc. 1 - Apeluri Naționale nelimitate 
cu toți operatori naționali, 

- SMS mesaje naționale 

nelimitate cu toți operatori 
naționali, 

- IMO cel puțin 12 GB trafic 

internet lunar 

- Cel puțin 50 min internaționale 
indiferent de rețea fixă sau 

mobilă 

Începînd cu luna 

martie pînă 31 

decembrie 2019 

1.2.  

64212000-5 

Abonament  

Național 

Buc.  6 - Apeluri Naționale nelimitate 
cu toți operatori naționali, 

- min 200 SMS mesaje naționale 

cu toți operatori naționali, 

- IMO cel puțin 5 GB trafic 
internet lunar 

Începînd cu luna 

martie pînă 31 

decembrie 2019 

1.3. 

64212000-5 

Abonament  

Național 

Buc.  5 - Min 300min apeluri naționale 

cu toți operatori naționali, 
- min 300 SMS mesaje naționale 

cu toți operatori naționali, 

IMO cel puțin 500 MB trafic 

internet lunar 

Începînd cu luna 

martie pînă 31 

decembrie 2019 

1.4.  

64212000-5 

Abonament  
Național 

Buc.  8 Numerele dețin limită virtuală 

de convorbiri în sumă de 800 lei 

lunar, care se achită doar dacă se 
utilizează și în mărimea 

serviciilor prestate 

Începînd cu luna 
martie pînă 31 

decembrie 2019 

1.5.  
64212000-5 

Abonament CUG Buc.  180 Apeluri nelimitate în grup. 
Începînd cu luna 

martie pînă 31 

decembrie 2019 

1.6. 
64212000-5 

Abonament M2M Buc.  1 Abonament servicii 
fax&data&voce, min 100 MB 

pentru contorul gaz 

Începînd cu luna 

martie pînă 31 

decembrie 2019 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=64212000-5
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=64212000-5
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=64212000-5
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=64212000-5
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=64212000-5
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=64212000-5
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1.7. 
64212000-5 

Semnătura mobilă Buc 6 Min. 60 semnături lunare, pentru 
semnarea rapoartelor în mod 

electronic.  

Începînd cu luna 

martie pînă 31 

decembrie 2019 

Suma estimativă fără TVA constituie 42700,00 

 

6. Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale DDP Incoterms 2013, se va efectua la 

comanda persoanei responsabile a IMSP SCM Bălți, pe parcursul anului 2019. 

 

7. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

 
Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1.  
Oferta Original – Formularul F3.1 – semnat și ștampilat 

de către operatorul economic 

Obligatoriu 

2.  
Specificații de preț (formularul f-4.2) Original – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic 
Obligatoriu 

3.  
Specificații tehnice (formularul f-4.1) Original – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic 
Obligatoriu 

4.  
Licenţa de activitate Copia – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic 
Obligatoriu 

5.  
Certificat de înregistrare (decizia de 

înregistrai)/extras 

Copie – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic 

Obligatoriu 

6.  

Certificat de efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor, 

contribuţiilor 

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – semnat 
și ștampilat de către operatorul economic 

Obligatoriu 

7.  
Certificat de atribuire contului 

bancar 

Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont – 

semnat și ștampilat de către operatorul economic; 

Obligatoriu 

8.  Notă: CONDIŢII TEHNICE MINIME 

OBLIGATORII PENTRU SERVICII 

DE TELEFONIE MOBILA SI 

SERVICII DE INTERNET MOBIL: 

 

 Serviciile trebuie sa fie asigurate permanent 24 

de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe 

an; Operatorul trebuie sa deţină licenţă emisă de 

A.N.R.C.E.T.I. ; 

 Cartelele trebuie să susțină standardul GSM 

sau Operatorul va asigura cantitatea necesară de 

aparate de telefoane în comodat;  

 Aria de acoperire a operatorului să fie de 

minim 90% din suprafaţa teritoriului Moldovei, în 

reţea proprie; 

 Efectuarea de convorbiri telefonice interne - în 

reţeaua proprie sau a celorlalţi operatori de 

telefonie mobilă sau fixă din Moldova; 

 Cost control – stabilirea limetei de convorbire 

în afara rețelei corporative pentru fiecare număr 

separat. 

 Contravaloarea cartelelor SIM trebuie inclusă 

în valoarea abonamentului; sim-uri de înlocuire 

gratuite;  

 În cazul schimbării prestatorului, portarea şi 

implementarea soluţiei tehnice se va face în 

maxim 3 zile. 

 Se va asigura portarea numerelor de telefon 

existente fără costuri suplimentare; 

 Se va asigura, gratuit, informarea la zi privind 

costurile si minutele disponibile;  

 Se va asigura accesul permanent la internet 

Obligatoriu 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=64212000-5
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simultan cu primirea de apeluri şi SMS-uri; 

serviciul de apel în aşteptare şi serviciul de 

conferinţă;  

 Informația despre apelurile nepreluate prin 

SMS gratuit;  

 Posibilitatea utilizării minutelor naționale 

incluse în abonamente pentru efectuarea apelurilor 

internaţionale în raport de maxim 1:10; 

 După consumarea traficului stabilit în 

abonamente, serviciul internet mobil va fi oferit 

gratuit și nelimitat la viteză de cel puţin 256 kbps; 

 Traficul internet mobil, minutele şi SMS 

naţionale, neutilizate în luna curentă vor fi 

transferate în luna următoare în volumul maximal 

al unui abonament lunar; 

 Apelurile naţionale și interaționale vor fi taxate 

la secundă, începând cu prima secundă. 

 Posibilitatea de reîncărcare a contului personal 

de către angajați pentru a beneficia de servicii 

suplimentare (limita de credit este de 0 bani);  

 La migrarea unui număr de telefon de la un 

abonament la altul, traficul internet, minutele 

naționale/internaționale si SMS-urile naționale 

nefolosite existente trebuie păstrate si transferate 

către noul abonament;  

 Sa fie disponibil serviciul de apel in așteptare; 

 Sa asigure posibilitatea reținerii apelurilor pe 

linie;  

 Posibilitatea conectării serviciului internet 

mobil la solicitarea expresa a persoanei de contact 

din cadrul instituției; 

 Activarea pachetelor si serviciilor suplimentare 

va fi efectuata la cererea persoanei de contact din 

cadrul instituției; 

 se va asigura deblocarea gratuită a 

terminalelor; se va asigura activarea gratuită a 

SIM-urilor/terminalelor specifice;  

 Se va asigura conectarea gratuită, precum şi 

suspendarea gratuită a unui abonament cu 

posibilitatea păstrării lui pe o perioadă de cel puţin 

3 (trei) luni;  

 Se va asigura înlocuirea gratuită a cartelei în 

caz de furt, pierdere sau deteriorare;  

 Pentru toate serviciile si 

produsele/echipamentele obiectul acestui contract 

de achiziţie publică, prestatorul se obligă să 

asigure disponibilitatea acestora cu caracter 

permanent şi sigur, cu timp de răspuns la sesizare 

de maximum 4 ore si de remediere in maximum 

48 ore, la sediul beneficiarului;  

 Pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători 

legale, termenele de răspuns la sesizare şi de 

remediere pot fi prelungite la maxim 48 de ore;  



4 

 În cazul balanței negative aplurile CUG sa fie 

disponibile nu mai puțin de 30 zile.  

 Se va asigura eliberarea facturilor detaliate, 

gratuit pe suport de hârtie şi în format electronic; 

 Achitarea pentru numerele neutilizate mai mult 

de trei luni nu se va efectua.  

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite. 

 

9. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentara sau pot solicita  

clarificări de la autoritatea contractanta la adresa indicata mai jos: 

- Mun. Bălți, str. Decebal, 101 

- Tel. /0231/58-708 

- E-mail: imspscmb@gmail.com; spital.balti@mail.ru; 

- Numele si funcția persoanei responsabile: Țaulean Igor. 

 

10. Contractele: Contractul si documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar cu 

semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: în decurs: de 3 zile lucrătoare după 

desemnarea câștigătorului la adresa: IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți”, mun. Bălți , str. 

Decebal, 101. 

 

11.  Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ pe lot (lista întreagă). 

 

12. Modalitatea de plata: prin transfer bancar, 30% în termen de 30 zile după prestarea 

serviciilor, 70% la finele trimestrului. 

 

13. Valuta: lei MD 

 

14. Valoarea estimata a achiziției, fără TVA, lei:  42700,00 
 

 

Cu respect, 

Președintele grupului de lucru                                               Valentin GUSAC 
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