FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile
instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala
asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Rubrica
Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:
Obiectul achiziţiei:
Numărul procedurii:
Tipul obiectului de achiziţie:
Codul CPV:
Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:
Administratorul alocaţiilor bugetare:
Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de
dezvoltare:
Denumirea cumpărătorului:
Destinatarul:
Limba de comunicare:
Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa
autorităţii contractante este:

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Servicii de pază
15/00039
Cerere a ofertelor de preţuri
79713000-5
3 din 16.01.2015
Ministerul Finanțelor
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Nu se utilizează
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Română
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
Tel: 022253743
Fax: 022253746
E-mail: oxana.batrinu@constcourt.md
Persoana de contact: BĂTRÎNU OXANA

2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:
Nr.
Cod CPV
d/o
1

Denumire
Servicii
solicitate
Servicii de
pază

Unitatea
de
Cantitatea
măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1.1 79713000- Servicii de pază Bucată
5

1.00

Servicii de pază a sediului Curţii Constituţionale a Republicii Moldova,
blocul „A” şi „B” situate în mun. Chişinău, str. A. Lăpuşneanu 28 şi
monitoriazarea obiectelor mobile GPS. (Blocul „A” şi „B” Obiecte mobile
– 7 unităţi) Pază fizică (gardieni) echipaţi cu mijloace speciale
(electroşoker pentru auto – apărare, balonaşe cu gaz, cătuşe, baston de
cauciuc, uniformă, staţii de radio emisie-recepţie portabile şi fixe,
lanternă, telefon mobil). Regim de lucru 24/24 ore. Monitorizarea
obiectelor mobile GPS (controlul din secţia operativă a clientului asupra
utilizării corecte a parcului de automobile, reacţionarea operativă la
mişcarea acestora, determinarea locului aflării automobilelor, precum şi
viteza cu care se deplasează acestea, momentul părăsirii-intrării în parc,
prevenire utilizării contrar destinaţiei a automobilului). Operatorul
economic trebuie să deţină: - dispecerat propriu care să permită
recepţionarea alarmelor transmise automat de sistemele electronice de
securitate aferente unităţilor preluate în pază. Pentru dispeceratul de
monitorizare firma ofertantă va prezenta regulamentul de organizare şi
funcţionare al acestuia, - echipaje de intervenţie special dotate şi antrenate
care să asigure intervenţia în caz de necesitate la toate unităţile preluate în
pază. Pentru echipajele de intervenţie în ofertă firma va prezenta
componenţa acestora, tipul maşinilor de transport şi armamentul din
dotare, precum şi timpul mediu estimat de intervenţie în caz de incident
pentru sediul Curții preluat sub pază; - echipamente de protecţie şi
intervenţie, mijloace moderne de transport, uniforme şi însemne specifice;
- mijloace de transmisiuni care să permită comunicaţii între agenţii de
pază din obiective, echipajele de pe maşinile de transport valori şi
echipele de intervenţie în caz de incident; - personal de pază angajat pe
bază de contract de muncă individual, pe termen nelimitat. Se solicită ca
personalul care prestează servicii de pază în sediul Curții să beneficieze de
un sistem de salarizare şi bonificaţii corespunzător cu exigenţele impuse
de desfăşurarea activităţii în sistem judecătoresc. Personalul de pază
trebuie să deţină: - certificate obţinute în urma absolvirii unor cursuri de
calificare - cazier juridic; - certificate narcolog, psihiatru, etc. Prestatorul
va asigura următoarea dotare minimă a postului de pază: - uniformă şi
însemne specifice pentru personalul de pază, vesta antiglont; - baston,
spray iritant lacrimogen; - mască contra gazelor, lanternă, - mijloace de
comunicaţie care să asigure legătura cu dispeceratul şi echipajele de
intervenţie. Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare a intervenţiei
(personal, mijloace de transport, dotare, timpi de intervenţie) în caz de
incident. Se solicită prestatorului de pază asigurarea unei intervenţii
operative în caz de incident astfel încât să nu fie aduse prejudicii materiale
şi de imagine Curții precum şi personalului şi clienţilor acesteia.
Beneficiarul poate verifica prin sondaj modul de asigurare a intervenţiei şi
timpul în care se execută aceasta. În cazul înregistrării de neconcordanţe
între timpul determinat prin exerciţiul de alarmare şi cel ofertat se vor
percepe penalizări conform contractului. Activităţi premergătoare
monitorizării: - Verificarea sistemului şi a compatibilităţii sistemului GPS
cu încăperea sau bunul monitorizat; - Montarea unui dispozitiv de
transmitere a semnalelor (comunicator) prin linie telefonică, GSM, staţie
radio sau internet din contul ofertantului; - Conectarea şi programarea
sistemului monitorizat din contul ofertantului; - Întocmirea procedurilor
de soluţionare şi raportare a evenimentelor; 1. Pretul ofertat pentru paza
sedii, exprimat in LEI/oră, va reprezenta tariful orar pentru asigurarea
pazei sediilor în cauză, incluzând şi asigurarea preluării alarmelor de la
sistemele electronice de securitate existente in sediul Curții şi a
intervenţiei în caz de incident. 2. Pretul ofertat pentru patrulare,
monitorizare si interventie, exprimat in LEI/luna, va reprezenta tariful
lunar pentru asigurarea a doua vizite/pe zi, in timpul programului de lucru
al unitatilor in cauza, incluzând si asigurarea preluării alarmelor de la
sistemele electronice de securitate existente in sediul Curții si intervenţia
în caz de incident. 3. Termen maxim de preluare în pază : 1 zi de la data
solicitării de către Curții 4. Pentru asigurarea beneficiarului fată de
eventuale prejudicii cauzate din vina prestatorului acesta va specifica clar
in cuprinsul ofertei modalitatea de restituire a prejudiciului material.
Responsabilităţi ale prestatorului a) asigură paza sediilor cu personal
calificat şi atestat, în conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale
planurilor de pază; b) asigură preluarea alarmelor de la sistemul de
securitate instalat la sediul obiectivului şi intervenţia în caz de incident cu
echipaje de intervenţie special destinate; c) asigură executarea în cele mai

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
Denumirea documentului/cerinţelor
1 Certificat de înregistrare a întreprinderii
2 Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice
3 Licenţa de activitate pentru activitatea de pază, monitorizare prin
dispecerat şi intervenţie.

Cerinţe suplimentare
Obl.
Copia condfirmată prin semnătură şi ştampilă DA
Copia confirmată prin semnătură şi ştampilă
DA
Copia confirmată prin semnătură şi ştampilă
DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Oferte alternative:
Garanţia pentru ofertă:
Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:
Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:
Termenul de
livrare/prestare/executare:
Metoda şi condiţiile de plată vor fi:
Perioada valabilităţii ofertei va fi de:
Ofertele în valută străină:

Nu vor fi
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.
Nu se aplică,
ianuarie 2015- decembroie 2015
Lunar conform facturii fiscale
30 zile
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară:

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/00039
Pentru achiziţionarea de: Servicii de pază
Autoritatea contractantă: CURTEA
CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII
MOLDOVA
Adresa autorităţii contractante: Republica
Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A.
28
A nu se deschide înainte de: 26.01.2015 14:00
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Lăpuşneanu A. 28
Tel: 022253743
Fax: 022253746
E-mail: 022253746
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 26.01.2015 14:00
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Lăpuşneanu A. 28
Tel: 022253743
Data, Ora: 26.01.2015 14:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1

6.2
6.3

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute
vor fi convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă va
fi:
Modalitatea de efectuare a evaluării:
Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Leu MD
BNM
26.01.2015
Cel mai mic preţ fără TVA pe poziţie cu întrunirea caracteristicilor tehnice
Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):
7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului:
7.4 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către
autoritatea contractantă:

0.00%

5 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional
Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii
confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform
prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:
DOLEA IGOR

