ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a serviciilor prin cererea
ofertelor de prețuri nr. 2017/3
1. Denumirea autorităţii contractante: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLAMENTARE ÎN
ENERGETICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
2. IDNO:0000005502013
3. Tip procedură de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri
4. Obiectul achiziției: Servicii de pază fizică
5. Cod CPV:73713000-3
Prezentul anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării serviciilor de pază fizică conform
necesităților ANRE (în continuare – Cumpărător) pentru anul 2017, este alocată suma necesară din
bugetul ANRE.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface
necesitățile să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea Serviciilor
solicitate

Unitatea
de
măsură

Ca
nti
tat
ea

Specificarea tehnică deplină solicitată.

Serviciul de paza fizică pentru anul 2017

1

2

73713000-3

73713000-3

Postul nr. 1: etajul 2 al
sediului ANRE,
mun.Chișinău, str.Columna,90

Postul nr.2: etajul 4 al
sediului ANRE,
mun.Chișinău, str.Columna, 90

Persoană

1

1

Tipul pazei gardian. Numărul posturilor/durata 1/12 ore.
Timpul pazei 07:00 – 19:00 (1,2,3,4,5). Orele de pază în
lună 254. Gardianul efectuează regimul de trecere în
incinta obiectivului a lucrătorilor şi vizitatorilor, asigură
ordinea publică la obiectul păzit, efectuează
monitorizarea video a obiectivului păzit.
Tipul pazei gardian. Numărul posturilor/durata 1/13 ore.
Timpul pazei 07:00 – 20:00 (1,2,3,4,5). Orele de pază în
lună 275. Gardianul efectuează regimul de trecere în
incinta obiectivului a lucrătorilor şi vizitatorilor, asigură
ordinea publică la obiectul păzit, efectuează
monitorizarea video a obiectivului păzit.
1. Asigurarea ordinei publice la obiectiv .
2. Reacționarea la apelul persoanelor de gardă a instituției.
3. Deservirea butonului de alarmă.
4. Deservirea tehnică a sistemei de securitate video a
Instituției
5. Răspunderea materială a angajaților serviciului de
pază.
6. Personalul încadrat în serviciu de pază cu limita de
vârstă între 20-45 ani.

Cerințe suplimentare obligatorii față de paza fizică:
(obligațiunile prestatorului și gardianului)

Prestatorul:

respectarea îndatoririlor ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului,
bunurilor și
valorilor încredințate; punerea la dispoziția beneficiarului, pe toată durata derulării contractului de achiziție publică,
numărului necesar de gardieni pentru derularea continuă și în bune condiții a activității în edificiu; organizarea,
conducerea, controlul și garantarea activității de supraveghere, precum și modului de prestare a serviciilor de către
personalul propriu; asigurarea cu echipamentul de lucru și dotarea tehnică a gardienilor conform normelor sale
interne și a legislației în vigoare, și anume: uniforme și echipamente de protecție cu însemne specifice, mijloace
speciale pentru autoapărare, mijloace de legătură,(între post-dispecerat-prestator și responsabilul de derulare a
contactului din partea beneficiarului); respectarea normelor specifice privind securitatea și sănătatea în muncă, în
conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova.

Gardianul:

permitera accesului în edificiu numai în conformitate cu reglementările legale și cu ordinele interne; înterzicerea accesului
în edificiul supravegheat persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub acțiunea substanțelor psihotrope; supravegherea
edificiului, bunurilor și valorilor primite sub pază și asigurarea integrității acestora; garantarea păstrării secretului
professional privind datele legate de activitatea beneficiarului; informarea imediată a conducerii autorității contractate și
șefului său despre producerea fiecărui eveniment în timpul prestării serviciului, precum și despre măsurile întreprinse;
informarea imediată a persoanelor abilitate în caz de avarii produse la instalații, conducte,rețele electrice sau telefonice și
în orice alte împrejurări care sunt de natură șă producă pagube și întreprinderea primelor măsuri conform instrucțiunilor
respective; întreprinderea imediată a măsurilor de localizare, stingere în caz de incendiu și de salvare a persoanelor ,
bunurilor și a valorilor în caz de calamități naturale; sesizarea organului de poliție în legătură cu orice faptă ilicită comisă
în incinta edificiului; purtarea uniformei și însemnelor distinctive conform regulamentului intern al prestatorului;
neadmitera prezentării la serviciu sub influența substanțelor psihotrope sau băuturilor alcoolice, consumării substanțelor
de acest fel în timpul prestării serviciului; neadmitera absentării fără motive temeinice și părăsirii postului de pază pînă la
înlocuirea sa cu alt gardian; manifestarea de respect în raporturile de serviciu.

6. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
lunar pentru perioada de deservire: 01.02.2017-31.12.2017
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

Obligativitatea
Minim ani de experienţă specifică în livrarea Ofertantul va avea minim 10 ani de experienţă specifică în prestarea
DA
bunurilor şi/sau serviciilor similare.
serviciilor similare.
Capacitatea
minimă
de
producere
sau Nu se cere.
NU
echipamentele necesare.
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual Valoarea minimă 75 % din valoarea ofertei a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul îndeplinit de servicii de pază pe parcursul perioadei indicate (3 de ani), DA
de ani).
cu autorităţi contractante.
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, Fondul statutar va constituie nu mai puțin de 2.000.000 lei; Copia DA
sau de resurse creditare în sumă de minim (suma). confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
Declarație privind cifra de afaceri anuală.
Suma afacerilor anuale va constituie nu mai puțin de 50.000.000 lei.
DA
Original confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
Oferta.
Original, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei DA
Participantului;
Date despre participant.
Original, confirmate prin semnătură şi ştampila Participantului;
DA
Certificat de înregistrare a întreprinderii.
Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea DA
semnăturii şi ştampilei Participantului;
Certificat de la organelle Inspectoratului Fiscal Original sau copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei DA
privind datoriile la Buget.
Participantului;
Ultimul raport financiar.
Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei DA
Participantului;
Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
DA
prenumele, cod personal).
Participantului;
Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în Original, confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului;
DA
practici frauduloase şi de corupere .
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de Original sau copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
DA
banca deţinătoare de cont.
Participantului;
DECLARAŢIE privind situaţia personală a Original , confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului;
DA
operatorului economic .
Licenţa de activitate.
Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;
DA
Declarația de propria răspundere că compania
Nu mai puțin de 2 automobile de serviciu p/u grupele intervenției
Dispune de automobile de serviciu p/u grupurile
Operative în fiecare sector al mun. Chișinău, inclusiv în raza obiectului
Intervenției operative
ANRE. Asigură timpul de reacționare al grupurilor intervenției
Operative în timp de 3-5 minute de la declanșarea sistemului de
Semnalizare. Original sau copie confirmată prin aplicarea semnăturii
și ștampilei Participantului.
Certificatele de înmatriculare a automobililor Copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
DA
înregistrate la compania de pază.
Declarația privind existența și funcționarea Original -confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampileParticipantului;
DA
Dispeceratului de pază tehnică propriu.
Declaraţie privind existenţa personalului angajat Original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilParticipantului;
care întruneşte condiţiile obligatorii faţă de
DA
gardianul public.
Declarație cu privire la respectarea cerițelor Original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
stipulate în Codul Muncii privind norma de ore.
Participantului, cu indicarea normei de ore pentru un gardian în mediu
DA
pe o lună și numărului unităților de gardieni prevăzuți pentru acestea
posturi.
Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita calificări
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică din Republica

Moldova.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Columna, 90
Tel.: 022 852 958 , Fax: 022 852 900 , E-mail: vdolgan@anre.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Valeriu Dolgan, șef Secția general-administrativă
9. Întocmirea ofertelor:Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar,
Fără corectări, cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi
prezentate:
- pînă la: 10:00
- pe: 16 ianuarie 2017
pe adresa: Agenția Națională pentru Reglamentare în Energrtică, Republica Moldova, mun.
Chişinău, str. Columna, 90, bir.206.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
10. Criteriul de atribuire este: Prețul cel mai scăzut.
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere.
13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun
la sediul Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.
14. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 220.00 mii.

Conducătorul grupului de lucru:

Ex.V.Dolgan
Tel. 022 852 958

Valeriu DOLGAN

L.Ș.

