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  INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
la procedura de achiziție a serviciilor  

 

din 08.02.2021          mun. Bălți 

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

2. IDNO:                                             1003602150732                                                           .                                                                    

3. Tip procedura achiziție:                            Contract de valoare mică                                . 

4. Obiectul achiziției     Servicii de paza pentru  a. 2021                                                          .                                               

5. Cod CPV: 79713000-5 

 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării servicii de pază conform 

necesităţilor IMSP „Spitalul Clinic Bălți” (în continuare - Cumparator) pentru perioada  

01 martie  – 31 decembrie a. 2021, 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 
Cantitatea 

Specificarea tehnică și 

standarde de referință 

Suma 

estimativă 

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 7-00 – 19-00 ore 

(12 ore). Timpul pazei (1,2,3,4,5) 

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. 

84810,00 

1.2.  79713000-5 

Servicii de supraveghere şi 

deservire tehnică, pază 

tehnică 

Obiecte 15 

Asigurarea serviciilor de   

monitorizare și de deservire 

tehnică a sistemelor de securitate 

(alarmă), reacţionarea la 

semnalele de alarmă a echipajelor 

de intervenție. 

42234,00 

1. Contabilitatea, mu. Bălți, 

str.  Decebal, 101, suprafața 

păzită – 25 m.p.; 

2. Casa, mun. Bălți, str. 

Decebal, 101, suprafața păzită - 

12 m.p; 

3.  Cabinet surdologic, mun. 

Bălți, str. Decebal, 101 A, 

Departamentul AMSA, suprafața 

păzită -12m.p.; 

4.  Secția de diagnostică, mun 

Bălți str. Decebal, 101, 

Departamentul Pediatrie, 

suprafața păzită - 20 m.p.;; 

5. Camera de păstrare a 

medicamentelor, mun. Bălți, str. 

Decebal, 101, Secția farmacie, 

suprafața păzită 40 m.p.; 

6. Cabinet Narcologic mun. 

Bălți, str. Decebal, 101, 
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Departamentul AMSA, suprafața 

păzită - 20m.p; 

7. Camin Nr. 1, mun. Balți, str. 

Decebal, 121, „V”, suprafața 

păzită – 200m² 

8. Casa (Departamentul 

Perinatologic) mun. Bălți, str. 

Ștefan cel Mare, 29, suprafața 

păzită - 4 m.p; 

9. Buton de alarmă, mun. 

Bălți, str. Decebal, 101, Secția de 

internare; 

10. Buton de alarmă, mun. 

Bălți, str. Decebal, 101, 

Dispecerat, bloc central; 

11. Buton de alarmă, mun. 

Bălți, str. Decebal, 101, 

Reanimare etaj 3; 

12. Buton de alarmă mun. Bălți, 

str. Decebal, 101, Departamentul 

AMSA,  

13. Buton de alarmă mun. Bălți, 

str. Decebal, 101, Departamentul 

Pediatrie. 

14. Buton de alarmă mun. Bălți, 

str. Șt. cel Mare, 140, 

Departamentul 

Ftiziopulmonologie. 

15. Buton de alarmă mun. Bălți, 

str. Șt. cel Mare, 140, 

Departamentul 

Ftiziopulmonologie, secția 

pulmonologie. 

Suma estimativă fără TVA constituie 127044,00 lei  
  

 

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale  DDP Incoterms 2013, 

se va efectua începând cu luna martie  pe parcursul anului 2021. 

 

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

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

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1.  Date despre participant Original – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronică; 

Obligatoriu 

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

de către operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronică; 

Obligatoriu 

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

economic, inclusiv semnătura electronică; 
Obligatoriu 

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

economic, inclusiv semnătura electronică; 
Obligatoriu 

5.  Certificat de înregistrare (decizia de 

înregistrai)/extras 

Copie – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronică; 

Obligatoriu 

6.  Licenţa de activitate și anexa Copie – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronică; 

Obligatoriu 

7.  Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor 

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – semnat și 

ștampilat de către operatorul economic, inclusiv 

semnătura electronică; 

Obligatoriu 

8.  Certificat de atribuire contului bancar Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont – 

semnat și ștampilat de către operatorul economic, 

inclusiv semnătura electronică; 

Obligatoriu 
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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, inclusiv semnătura 

electronică, inclusiv semnătura electronică; 

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, inclusiv semnătura 

electronică; 

Obligatoriu 

11.  Declaraţie privind dotările specifice, 

utilajul şi echipamentul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

Original - semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronică; 

Obligatoriu 

12.  Certificat care confirmă neaplicarea 

sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă 

de funcţionarii care vor presta servicii 

Beneficiarului 

original-eliberat de MAI, inclusiv semnătura 

electronică; 

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, inclusiv semnătura electronică; 

Obligatoriu 

14.  Declaraţia privind existenţa și 

funcţionarea Dispeceratului de pază 

tehnică propriu 

Original - semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronică; 

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, inclusiv semnătura 

electronică; 

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).  

4. Ofertantul va asigura la necesitate dotarea 

tehnică a spațiilor din poziția 1.3. cu echipamentele 

necesare pentru efectuarea supravegherii și 

monitorizării 

eficiente. 

Obligatoriu 

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, 

inclusiv semnătura electronică; 

Obligatoriu 
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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 2020 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 2020 prin certificat emis de 

Serviciul Fiscal/Casa Națională de Asigurări 

Sociale. 

Copie - semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronică; 

Obligatoriu 

 

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

9. Termenul de valabilitate a ofertei: -  60 zile. 

10. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitație electronică; 

11. Numărul de runde : - 3 runde; 

12. Durata fiecărei runde: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

13.  Durata intervalului dintre runde: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

14. Pasul minim: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

15. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentara în SIA RSAP 

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 persoanei responsabile: Țaulean Igor. 

 

16. 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 Bălți”, 

mun. Bălți , str. Decebal, 101. 

 

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

 

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

serviciilor, 70% la finele trimestrului. 

 

19. Valuta: lei MD 

 

20. Valoarea estimata a achiziției, fără TVA, lei:  127044,00 

 

 

Cu respect, 

Președintele grupului de lucru                                               Gusac VALENTIN 
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