SOCIETATEA PE ACŢIUNI „APĂ-CANAL CHIŞINĂU”
str. Albişoara, nr. 38, MD 2005, mun. Chişinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md

Titulară a Ordinului
„Gloria Muncii” 12.12.2012

Certificat nr. 085C
ISO 9001

Certificat nr. 027M
ISO 14001

Certificat nr. 015HS
OHSAS 18001

Certificat Nr.002En
ISO 50001

Invitaţie de participare
Nr. 109 din 12.10.2017
Beneficiar:
S.A. „Apă-Canal Chişinău”
Denumire concurs: Servicii de mentenanță și deservire tehnică a sistemelor
antiincendiare, sistemelor de supraveghere video și sistemei de control
și acces la obiectivele S.A. „Apă-Canal Chişinău”
SECŢIUNEA 1. Informaţii despre beneficiar
1.1. Adresa şi contacte: MD-2005, mun. Chişinău, str. Albişoara 38, tel.(022) 256-901,
tel/fax: (022) 222-349, e-mail: acc@acc.md;
1.2. Coduri de identificare: c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920;
1.3. Rechizite
bancare:
Cod
IBAN
MD12PR002251166792001498,
BC
„ProCreditBank” S.A., mun. Chișinău.
SECŢIUNEA 2. Detalii concurs
2.1. Tipul achiziţiei: Servicii.
2.2. Obiectul achiziţiei:
Nr.
lot/
Denumire
poziţie
în lot
1
Servicii de mentenanță și deservire tehnică a
sistemelor antiincendiare
1.1. Blocul administrativ S.A. „Apă-Canal Chişinău”;
- detector fum
- detector termic
- detector de mișcare
- panou de securitate
1.2. Stația de apă Nistru (SAN treapta I, or. Vadul lui
Vodă);
- detector fum
- panou de securitate
1.3. Stația de apă Nistru, Centrala termică (CT SAN
treapta II, or. Vadul lui Vodă);

1.4.

1.5.

- detector fum
- panou de securitate
Stația de tratare a apei (STA):
Blocul administrativ:
- detector fum
- detector termic
- panou de securitate
Instalațiile de tratare a apei cu hipoclorit
- detector termic
- panou de securitate
Baza de producție, Depozitul central: nr.5, nr.6,
depozit reactivi chimice (BP);
Depozitul nr.5:

Adresa

Frecvenţa
(lunar sau
trimestrial)

Preţ
unitar, Suma
Cantităţi
MDL/ MDL/an
lucrare

str. Albişoara 38
trimestrial

262
75
2
1

trimestrial

23
1

trimestrial

33
2

trimestrial

86
7
1

trimestrial

24
1

com. Coșernița, SAN
treapta I
or. Vadul lui Vodă, str.
Ștefan cel Mare 153,
SAN treapta II
str. Studenților 14

str. Varnița 28

Nr.
lot/
poziţie
în lot

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Denumire
- detector termic
- detector de mișcare
- panou de securitate
Depozitul nr.6:
- detector termic
- detector fum
- detector de mișcare
- panou de securitate
Depozit reactivi chimice:
- detector termic
- panou de securitate
Centrala electrică cu termoficare Lunca Bâcului
(CET Lunca Bâcului);
- detector fum
- panou de securitate
Serviciul autotransport (SAT);
- detector fum
- detector termic
- panou de securitate
Centrala termică Aeroport (CT Aeroport);
- detector termic
- detector de mișcare
- panou de securitate
Centrala termică Codru (CT Codru);
- detector termic
- detector de mișcare
- panou de securitate
Centrala termică Costiujeni (CT Costiujeni);

Adresa

trimestrial

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

Preţ
unitar, Suma
Cantităţi
MDL/ MDL/an
lucrare
21
3
1

trimestrial

40
4
24
3

trimestrial

6
1

trimestrial

14
1

trimestrial

2
14
1

trimestrial

20
2
1

trimestrial

12
2
1

trimestrial

64
3
1

trimestrial

2
22

trimestrial

1
8

trimestrial

1
8

trimestrial

1
4

trimestrial

2
8

trimestrial

1
4

str. Lunca Bâcului 24

str. Petricani 23/4

str. Dacia 80/5

str. Munceşti 799/3

mun. Chișinău, or.
Codru, str. Cîmpului 20

- detector termic
- detector de mișcare
- panou de securitate
2

Frecvenţa
(lunar sau
trimestrial)

Servicii de mentenanță și deservire tehnică a
sistemelor de supraveghere video
Blocul administrativ S.A. „Apă-Canal Chişinău”
- registrator video
- camere video
Stația de apă Nistru (SAN treapta I, or. Vadul lui
Vodă);
- registrator video
- camere video
Stația de tratare a apei, supraveghere video
perimetrală (STA);
- registrator video
- camere video
Stația de tratare a apei, supraveghere video
instalațiilor de tratare a apei cu hipoclorit (STA);
- registrator video
- camere video
Baza de producție, supraveghere video perimetrală
(BP);
- registrator video
- camere video
Stația de epurare Chișinău, supraveghere video
perimetrală (SE Chișinău);
- registrator video
- camere video
Servicii de mentenanță și deservire tehnică a
sistemei de control și acces în blocul
administrativ S.A. „Apă-Canal Chişinău”:

str. Albişoara 38
com. Coșernița, SAN
treapta I

str. Studenților 14

str. Studenților 14

str. Varnița 28

str. Lunca Bâcului 24

str. Albişoara 38

Nr.
lot/
poziţie
în lot

Denumire
- turnichet
- controler Omega Quest

Adresa

Frecvenţa
(lunar sau
trimestrial)
trimestrial

Preţ
unitar, Suma
Cantităţi
MDL/ MDL/an
lucrare
3
1

2.3. Condiții generale:

- Lista lucrărilor de mentenanță incluse în prețul propus urmează a fi anexată la oferta
de preț și va constitui parte componentă a contractului ce urmează a fi semnat;
- Utilajele/ echipamentele propuse a fi înlocuite, oferite de către furnizorul serviciilor
vor fi noi, neutilizate, care vor corespunde standardelor actuale de stat și cerințelor de
securitate antiincendiară;
- Reviziile tehnice vor avea scop menținerea sistemelor antiincendiare, sistemelor de
supraveghere video și sistemei de control și acces în stare funcțională normală, la
parametrii optimi, prin verificări, curățiri, reparaţii, înlocuiri ale elementelor
componente și eventuale extinderi, dacă va fi cazul. Operațiunile de mentenanță
preventivă se vor efectua trimestrial sau în caz de necesitate urgentă;
- Reparaţiile suplimentare neincluse în prețul de bază se vor efectua la fața locului. În
cazul contrar, Ofertantul va înlocui produsul defect, luat spre reparare, cu un produs
similar, pentru perioada reparaţiei. Costurile de reparație, inclusiv piese, materiale,
care nu se regăsesc în prețul pentru lucrări ordinare mentenanță, urmează a fi
negociate pe măsură necesității pe durata de valabilitate a contractului;
- Ofertantul își va asuma obligația de a elabora și efectua lucrările de mentenanță și
deservire tehnică în termenele stabilite pentru fiecare obiectiv în parte, indicate în
contractul de prestări servicii.
2.4. Durata contractului: Conform termenilor indicați în contractul de prestări servicii.
2.5. Sursa de finanţare: Surse financiare proprii.
SECŢIUNEA 3. Condiţii de participare
3.1. Condiţii financiare:
- Vacanţă de plată: 60 zile din momentul apariţiei obligaţiunii de plată. Ofertele care nu
prevăd vacanţa de plată nu vor fi examinate, iar cele care prevăd o vacanţă mai mică
decât cea solicitată, vor fi considerate mai puţin avantajoase, fapt de care se va ţine
cont la evaluare;
- Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL, fără TVA. Ofertele în care moneda
utilizată va fi alta, vor fi recalculate cu aplicarea cursului BNM stabilit pentru data
deschiderii ofertelor.
- Aplicarea TVA: În situaţia în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA şi
ofertantul este plătitor de TVA sau importatorul, acest fapt urmează a fi specificat
expres, inclusiv cota aplicată şi valoarea totală a TVA care va fi facturată;
- Cheltuielile de deplasare la obiectivele S.A. „Apă-Canal Chişinău”, în scopul
inspectării şi efectuării investigaţiilor, vor fi suportate de către ofertant şi incluse în
preţul ofertei.
3.2. Setul de documente pentru a fi prezentat obligatoriu de către ofertanţi:
- Oferta, cu specificarea condiţiilor enunţate în pct. 2.2, 2.3, 3.1, 3.4, etc.;
- Copia situaţiilor financiare pentru anul 2016;
- Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
- Copia licenţei de activitate şi anexa;
- Informaţii privind experienţa similară;
- Informaţii privind angajaţii calificaţi;
- Formular informativ despre ofertant (adresa juridică, telefon, email, fax, domeniile
principale de activitate, experienţa companiei, principalii clienţi, etc.);

- Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.
3.3. Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română. Pentru furnizorii nerezidenţi
ai RM, oferta poate fi prezentată în limbile engleze şi/sau rusă.
3.4. Valabilitatea ofertei: minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertei.
3.5. Prezentarea şi înregistrarea ofertelor:
- Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează
să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original şi copie), într-un plic extern
în Cancelarie, bir.411, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare;
- Partea din faţă a plicurilor va conţine următoarea inscripţie: Întreprinderea
„___________” depune prezenta ofertă pentru a participa la licitaţia privind
achiziţionarea __________________, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Adresa juridică a întreprinderii, numele, prenumele, telefonul mobil şi email-ul
persoanei responsabile;
- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere a
acestora şi în ordinea cronologică a primirii acestora.
3.6. Termen limită de prezentare a ofertelor: până la 24.10.2017, ora 10:00.
3.7. Comisia de licitație nu acceptă oferta dacă:
- Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
- Oferta nu conține informația solicitată în invitația de participare sau nu corespunde
cerințelor stipulate în aceasta;
- Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conțin informații false, ori face
reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele
enunțate în invitația de participare.
SECŢIUNEA 4. Procedura
4.1. Tipul procedurii: Licitație deschisă.
4.2. Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38,
mun. Chișinău. Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către
Comisia de licitație a S.A. „Apă-Canal Chișinău” și comunicată ulterior ofertanților prin
telefon (sms) și/sau email. La ședință pot participa doar acei reprezentanți ai ofertanților
care dețin asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de
către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.
4.3. Examinarea ofertelor:
- Ofertele vor fi examinate în două etape:
a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea şi calificarea
ofertelor pe aspectele de calitate şi condiții contractuale, cerințele pentru care sunt
stipulate în prezenta invitație de participare;
b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise
doar ofertele care vor trece etapa de precalificare.
- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans;
- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a nu examina ofertele operatorilor economici care
nu au realizat niciun proiect similar celui solicitat în invitația de participare;
- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitație şi de a respinge toate
ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează
lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în
cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără
a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.
4.4. Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (pe
baza evaluării tehnice şi financiare).
4.5. Formula de apreciere a poziţiei fiecărei oferte în clasament:

- preţ – max. 90% sau 90 pct, cel mai bun preţ va fi punctat maximal, iar celelalte oferte
vor fi punctate cu cîte 1 pct. mai puţin pentru fiecare punct procentual cu care vor
depăşi cel mai bun preţ.
- facilitatea pentru alte condiţii contractuale (inclusiv vacanţa de plată, termenul de
executare, experienţa, etc.) – max. 10% sau 10 pct. Ofertei care prevede cele mai
avantajoase condiţii, cu excepţia preţului contractual, i se va acorda punctajul
maximal, iar celorlalte oferte, în dependenţă de avantajele prevăzute, li se va acorda un
punctaj mai mic.
4.6. Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei: Se expediază în termen de până la 3 zile
din data pronunţării deciziei de către Comisia de licitaţie.
SECŢIUNEA 5. Informaţii suplimentare
- Posibilitatea examinării obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău” se va coordona în
prealabil, până la depunerea ofertelor;
- Consultaţii ce ţin de obiectul achiziţiei: Oleg Mazureac, şef Secția măsurări și
metrologie, tel. (022) 256-888;
- Informaţii ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel.(022) 256-797, e-mail:
sap@acc.md

