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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea  Servicii de paza pentru a. 2019 

 

prin procedura de achiziție concursul cererii ofertelor de preț       

 

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

2. IDNO: 1003602150732 

3. Adresa:  mun. Bălți, str. Decebal, 101 

4. Numărul de telefon/fax:  /0231/ 58-697 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  scmb@ms.md; http://scmb.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  

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): Nu se aplică  

8. Cumpărătorul 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 

bunurilor/serviciilor/lucrărilo

r solicitate 

Unitate

a de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) 

  Lotul 1     

1.1.  

79713000-5 Postul nr. 1 Punctul de control 
transport auto (verificarea 
transportului auto la intrare-
ieșire),  amplasat mun. Bălți, 
str. Decebal, 101 (Bloc Central) 

Post 1 Gardian public neînarmat, cu regim de lucru 
24 ore. Timpul pazei (1,2,3,4,5,6,7) 
Operatorul economic 
cîștigator va monitoriza și va fi responsabil 
de: 

1. verificarea transportului auto la întrare-
ieșire la punctul de control central din str. 
Decebal,101; 
2. de teritoriul IMSP SCM Balti care are circa 
5,95 ha. 

244513.00 

1.2.  

79713000-5 Postul nr. 2 Secție Unitate 
Primire Urgentă, amplasată în 
blocul central mun. Bălți, str. 

Decebal, 101, (regimul de 
trecere, menținerea ordinii 
publice).  

Post 1 Gardian public neînarmat, cu regim de lucru 
14 ore, de la 18-00 pînă 8-00. 
Timpul pazei (1,2,3,4,5,6,7). 

Gardianul efectuează regimul de  trecere în 
incinta secției Unitate Primire Urgentă (bloc 
central,str. Decebal, 101) a pacienților, 
lucrătorilor și vizitatorilor, asigură paza și 
ordinea publică la obiectivul păzit, inclusive  
în zilele de odihnă și de sărbători. 

142353.00 

1.3.  

79713000-5 Postul nr. 3 Secție 

Departamentul Asistență 
Medicală Specializată de 
Ambulator  (menținerea ordinii 
publice), amplasat mun. Bălți, 
str. Decebal, 101, „A” 

Post 1 Gardian public neînarmat, cu regim de lucru 

3 ore, de la      8-00 pînă 11-00. 
Timpul pazei (1,5,6,7). 
Gardianul efectuează menținerea ordinii 
publice și asigură paza la obiect. 

17082.00 

1.4.  

79713000-5 Servicii de supraveghere şi 
deservire tehnică, pază tehnică 

Obiecte 17 Asigurarea serviciilor de 
monitorizare și de deservire tehnică 
a sistemelor de securitate (alarmă), 

reacţionarea la semnalele de alarmă 
a echipajelor de intervenție. 
1.  Spălătorie, mun. Bălți, str. Decebal, 101, 
suprafața păzită – 200 m.p.; 
2.  Cazangeria, mun. Bălți, str. Decebal, 101, 
suprafața păzită – 40 m.p.; 
3.  Contabilitatea, mu. Bălți, str.  Decebal, 
101, suprafața păzită – 25 m.p.; 

4.  Casa, mun. Bălți, str. Decebal, 101, 
suprafața păzită - 12 m.p; 

50993,00 

mailto:scmb@ms.md
http://scmb.md/


2 

5.  Cabinet surdologic, mun. Bălți, str. 
Decebal, 101 A, Departamentul AMSA, 
suprafața păzită -12m.p.; 

6.  Secția de diagnostică, mun Bălți str. 
Decebal, 101, Departamentul Pediatrie, 
suprafața păzită - 20 m.p.; 
7. Camera de păstrare a medicamentelor, 
mun. Bălți, str. Decebal, 101, Secția 
farmacie, suprafața păzită 40 m.p.; 
8.  Casa centrul consultativ, mun.  Bălți, str. 
Șt. cel Mare, 29, Departamentul 

Perinatologic, suprafața păzită - 8 m.p. 
9. Cabinetul UZI centrul consultativ, mun. 
Bălți, str. Șt. cel Mare, 29, Departamentul 
perinatologie, suprafața păzită – 20 m.p.; 
10. Cabinet Narcologic mun. Bălți, str. 
Decebal, 101, Departamentul AMSA, 
suprafața păzită -20m.p.; 
11. Buton de alarmă, mun. Bălți, str. 

Decebal, 101, Secția de internare; 
12. Buton de alarmă, mun. Bălți, str. 
Decebal, 101, Dispecerat, bloc central; 
13. Buton de alarmă mun. Bălți, str. 
Decebal, 101, Departamentul AMSA,  

14. Buton de alarmă mun. Bălți, str. 
Decebal, 101, Departamentul AMSA, cabinet 
narcologic 
15. Buton de alarmă mun. Bălți, str. 

Decebal, 101, Departamentul Pediatrie. 
16. Buton de alarmă mun. Bălți, str. Șt. cel 
Mare, 140, Departamentul 
Ftiziopulmonologie. 
17. Buton de alarmă mun. Bălți, str. Șt. cel 
Mare, 140, Departamentul 
Ftiziopulmonologie, secția pulmonologie. 

Suma estimativă fără TVA 454941,00 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se 

va selecta): 

1) Pe  lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: DDP Incoterms 2013, se va efectua începând cu 

luna februarie pe parcursul anului 2019. 
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 

sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică  

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):  
Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 DUAE Original – semnat și ștampilat de către 
operatorul economic 

Obligatoriu 

2 Oferta Original – Formularul F3.1 – semnat și 

ștampilat de către operatorul economic 

Obligatoriu 

3 Specificații de preț (formularul f-

4.2) 

Original – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic 
Obligatoriu 

4 Specificații tehnice (formularul f-

4.1) 

Original – 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 
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6 Licenţa de activitate și anexa Copie – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic 

Obligatoriu 

7 Certificat de efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – 

semnat și ștampilat de către operatorul 
economic 

Obligatoriu 

8 Certificat de atribuire contului 

bancar 

Copie – eliberat de banca deţinătoare de 

cont – semnat și ștampilat de către 
operatorul economic; 

Obligatoriu 

9 Demonstrarea experienței 

operatorului economic în domeniul 

de activitate aferent obiectului 

contractului ce urmează a fi atribuit 

Original - Declarație privind experiența 

similară, lista principalelor contracte 

executate în ultimul an de activitate -  semnat 
și ștampilat de către operatorul economic; 

Obligatoriu 

10 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) 

Original - declarație privind personalul de 

specialitate propus pentru implementarea 

contractului -  semnat și ștampilat de către 
operatorul economic; 

Obligatoriu 

11 Declaraţie privind dotările specifice, 

utilajul şi echipamentul necesar 

pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

Original - semnat și ștampilat de către 

operatorul economic; 

Obligatoriu 

12 Certificat care confirmă neaplicarea 

sancţiunilor penale (cazier juridic) 

faţă de funcţionarii care vor presta 

servicii Beneficiarului 

original-eliberat de MAI Obligatoriu 

13 Declarație privind existența a minim 

a 2 grupe operative pentru a fi 

asigurată sosirea în 3-5 min. la 

obiect în caz de necesitate 

Original - semnat și ștampilat de către 

operatorul economic; 

Obligatoriu 

14 Declaraţia privind existenţa și 

funcţionarea Dispeceratului de pază 

tehnică propriu 

Original - semnat și ștampilat de către 

operatorul economic; 

Obligatoriu 

15 Modalitatea de verificare şi control 

asupra exercitării obligaţiilor de 

serviciu de către personalul de pază 

24ore 

Copie - Regulament/Instrucţiune aprobată 

prin ordinul intern - semnat și ștampilat de 
către operatorul economic; 

Obligatoriu 

16 Notă: Cerințe suplementare  1. Personalul de pază trebuie să deţină: 

- certificate obţinute în urma absolvirii unor 
cursuri de calificare; 

- cazier juridic; 

- certificate narcologic, psihiatru, etc. 
2. Prestatorul va asigura următoarea dotare 

minimă a postului de pază: 

- uniformă şi însemne specifice pentru 

personalul de pază; 
- baston, spray iritant lacrimogen; 

- mască contra gazelor, lanternă; 

- mijloace de comunicaţie care să asigure 
legătura cu dispeceratul şi echipajele de 

intervenţie. 

3. Ofertantul va descrie modalitatea de 

asigurare a intervenţiei (personal, mijloace 
de transport – nu mai puțin de 2 automobile 

de serviciu p/u grupele intervenției operative 

dislocate 24/24 ore 7 zile minim, dotare, timp 
de reacționare al grupurilor intervenției 

operative de 3-5 minute de la declanșarea 

sistemului de semnalizare).  

Obligatoriu 
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4. Ofertantul va asigura la necesitate dotarea 

tehnică a spațiilor din poziția 1.3. cu 
echipamentele necesare pentru efectuarea 

supravegherii și monitorizării 

eficiente. 

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

Documente prin care se dovedeşte 

îndeplinirea cerinţei  

• Anexa 6 din ultimul Raport financiar –

Copie - semnat și ștampilat de către 

operatorul economic; 

Obligatoriu 

18 Salariul mediu lunar calculat al 

angajaților întreprinderi 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 2017 prin Declarația 
privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor 

de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma 

4BASS) pentru fiecare lună corespunzător. 
Salariu mediu lunar se calculează astfel: 

(rînd 101, coloana 6) / (rînd 101, coloana 4); 

• Pentru lunile anului 2018 prin certificat 
emis de Serviciul Fiscal/Casa Națională de 

Asigurări Sociale. 

Copie - semnat și ștampilat de către 

operatorul economic; 

Obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse 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: preţul cel mai scăzut pe lot (lista 

întreagă) și corespunderea cerințelor de evaluare; 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 

ponderile lor: 
Nr. 

d/o 
Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 nu se aplică  

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP 

      -     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP 

 

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:  60 zile  

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întârziate 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 se aplică  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

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 
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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 se aplică 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se 

aplică  

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 

anunţ: ______-_____ 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.01.2019 

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Nu se acceptă 

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 se aplică  
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: __________________________-___________________________ 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Valentin GUSAC                   L.Ș. 
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