ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 17/04989 din 09.01.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Cerere a ofertelor de preţuri
Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor.
71356200-0
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 3 din 09.01.2018.
În scopul achiziţionării "Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor."
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:
Listă: Servicii şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1
1.1

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Servicii de deservire tehnică a
ascensoarelor.
71356200-0 Ascensor electric ,,TRACTION” pentru
persoane , masa de ridicare 450 kg ( max. 6
persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea
de ridicare -30 m; numărul de stații – 9;
producător ,,KLEEMANN HELLAS S.A.”
anul de fabricație -2014.

Unitatea de
măsura

Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.00 Ascensor electric ,,TRACTION”
pentru persoane , masa de ridicare
450 kg ( max. 6 persoane), viteza
nominală 1,0 m/s; înălțimea de
ridicare -30 m; numărul de stații –
9; producător ,,KLEEMANN
HELLAS S.A.” anul de fabricație 2014, instalat în clădirea
Parlamentului, bd. Ștefan cel Mare,
105.
2.00 Ascensor electric ,,ATLAS MRL”
pentru persoane , masa de ridicare
630 kg ( max. 8 persoane), viteza
nominală 1,0 m/s; înălțimea de
ridicare – 15,50 m; numărul de
stații – 5; producător
,,KLEEMANN HELLAS S.A.”
anul de fabricație -2013, instalat în
clădirea Parlamentului, bd. Ștefan
cel Mare, 105.

1.2

71356200-0 Ascensor electric ,,ATLAS MRL” pentru
persoane , masa de ridicare 630 kg( max. 8
persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea
de ridicare – 15,50 m; numărul de stații – 5;
producător ,,KLEEMANN HELLAS S.A.”
anul de fabricație -2013.

Bucată

1.3

71356200-0 Ascensor AP 400 pentru persoane, masa de
ridicare 400 kg, viteza nominală0,71 m/s;
înălțimea de ridicare – 16,8 m; numărul de
stații – 7; producător ,,LIFTMAȘ” anul de
fabricație -1991, instalat la Casa Hotel, str.
Corobceanu, 1.

Bucată

1.00 Ascensor AP 400 pentru persoane,
masa de ridicare 400 kg, viteza
nominală0,71 m/s; înălțimea de
ridicare – 16,8 m; numărul de stații
– 7; producător ,,LIFTMAȘ” anul
de fabricație -1991, instalat la Casa
Hotel, str. Corobceanu, 1.

1.4

71356200-0 Ascensor electric AEP- 451-10-700, pentru
persoane , masa de ridicare 450 kg (max. 6
persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea
de ridicare – 35 m; numărulde stații – 10;
producător ,,BASLIFT” S.R.L. anul de
fabricație -2016.

Bucată

1.5

71356200-0 Ascensor electric AEP- 1001-10-1100, pentru
persoane , masa de ridicare 1000 kg (max. 13
persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea
de ridicare – 35 m; numărulde stații – 10;
producător ,,BASLIFT” S.R.L. anul de
fabricație -2016.

Bucată

4.00 Ascensor electric AEP- 451-10700, pentru persoane , masa de
ridicare 450 kg (max. 6 persoane),
viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea
de ridicare – 35 m; numărulde stații
– 10; producător ,,BASLIFT”
S.R.L. anul de fabricație -2016.
1.00 Ascensor electric AEP- 1001-101100, pentru persoane , masa de
ridicare 1000 kg (max. 13
persoane), viteza nominală 1,0 m/s;
înălțimea de ridicare – 35 m;
numărulde stații – 10; producător ,,
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Nr. d/o
1.5

Unitatea de
măsura
71356200-0 Ascensor electric AEP- 1001-10-1100, pentru
Bucată
persoane , masa de ridicare 1000 kg (max. 13
persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea
de ridicare – 35 m; numărulde stații – 10;
producător ,,BASLIFT” S.R.L. anul de
fabricație -2016.
Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1.00 BASLIFT” S.R.L. anul de
fabricație -2016.

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Pe parcursul anului 2018
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1

2
3

4

5
6

7

Denumirea documentului/cerinței
Oferta în original

Cerințe suplimentare față de document

- cu indicarea pretului pe unitate fara TVA, cu TVA și
total fara TVA si cu TVA, confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului;
Certificat de înregistrare a întreprinderii sau Decizia de - copia originalului confirmată prin aplicarea
înregistrare, emis de Camera Înregistrării de Stat
semnăturii și ștampilei Participantului.
Extras din Registru de stat al persoanelor juridice
-copie emisă de Camera Inregistrării de Stat,
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului.
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
contribuţiilor
certificatului -conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal
al Republicii Moldova).
Autorizație de funcționare
-copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului;
Date despre participant
- cu indicarea adresei juridice, fizice, date de contact
(telefon, mail), conducătorul întreprinderii, persoana de
contact, rechizite bancare, etc, confirmată prin
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;
Lista serviciilor de desrvire tehnică vor fi conform
Lista serviciilor de deservire tehnică a ascensoarelor
Anexei 1.
pentru anul 2018
La prestarea lunară a serviciilor de deservire tehnică a
ascensoarelor Prestatorul este obligat:
1. Să efectueze revizii tehnice parţiale (DTP-1, DTP-2
şi DTP-3) şi reparaţii reglementare în conformitate cu
Regulamentul reparaţiilor preventiv planificate a
ascensoarelor, actele normative de domeniu în vigoare;
2. Deservirile tehnice DTP-1, DTP-2 şi DTP-3 includ
următoarele lucrări:
Lucrările incluse în DT-1
1. Activitățile desfășurate în timpul verificării
dispozitivului de frânare:
• Verificarea și reglarea cuplajul de frână;
• Lubrifierea balamale;
• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și
conexiunilor terminale de cabluri;
• Verificarea și rularea testului de frânare al
ascensorului;
2. Activitățile desfășurate în timpul verificării
iluminării și de semnalizare:
• Verificarea soneriei de semnalizare;
• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul
ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.
3. Panoul de control
• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului
aparatelor;
• Eliminarea blocarii părților în mișcare;
• Verificarea funcționării schemei electrice și a
aparatelor în toate regimurile de funcționare a
ascensorului;
• Verificarea disponibilității împământării
corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului;

Obligativitatea
Da

Da
Da

Da

Da
Da

Da
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Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document
Lucrările incluse în DT-2
1. Întrerupătoarele de limită
• Verificarea și curățarea suprafețelor de contact,
componentelor de montare și strângerea conexiunilor
terminale ale firelor;
• Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita;
2. Cablurile de oțel
• Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;
• Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor
de oțel și uzură este în limitele admisibile.
3. Glisierele cabinei
• Să se inspecteze și să se verifice știhmasul în
direcțiile longitudinală și transversală, precum și
verticalitatea acestora;
• Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de
conexiune a glisierilor.
• Verificarea și strângerea șinelor de montaj,
consolelor și elementelor de fixare;
• Efectuarea curățațirei și ungerea glisierilor.
4. Saboții cabinei
• Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și
suprafețele de lucru a saboților;
• Fixarea poziției piuliței de reglare.
5. Butoanele de comandă
• Asigurarea funcționalității corespunzătoare a
butoanelor de comandă;
• Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor
terminale de fixare și componentele lor;
Lucrările incluse în DT-3
1. Dispozitivul de intrare
• Verificarea și strângerea cablului de împământare,
asigurarea funcționalității circuitului de împământare;
• Verificarea și strângerea cablajului terminalului;
2. Paracăzătoarele
• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;
• Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului
paracăzătoarelor;
3. Tampoanele
• Verificarea corectitudinei instalării tampoanelor; •
Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și
contragreutate;
4. Împămîntarea echipamentelor electrice și verificarea
stării izolației cablajului electric al ascensorului
• Verificarea starii conexiunii cablurilor de
împămîntare și izolația firelor electrice.
3. Să asigure funcţionarea ascensoarelor la parametrii
nominali în conformitate cu performanţele definite de
producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare;
4. Să asigure dispecerat permanent în sediul
Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;
5. Să respecte regulile de protecţie a muncii şi de
securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;
6. Să asigure calitatea serviciilor prestate şi
funcţionarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada
valabilităţii Contractului;
7. Să intervină operativ prin personalul de specialitate,
în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a
ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea
chemării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de
funcţionare ale ascensoarelor în regim de urgenţă;
8. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor
defecte la ascensoare sau funcţionării lor cu devieri de
la normă.
Periodicitatea lucrărilor de deservire tehnică a
ascensoarelor:
Controlul tehnic semilunar DT - 1 se efectuează o dată

Obligativitatea

pag. 4
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

la 15 zile.
Controlul tehnic lunar DT- 2 se efectuează o dată în
lună.
Controlul tehnic semestrial DT - 3 se efectuează o dată
în 6 luni.
Reparația reglementară - o dată în 12 luni.
Reparația generală - conform RPP
Măsurări electrice - o dată în 12 luni.
Chemările în caz de necesitate în regim non-stop sunt
incluse în costul serviciilor de deservire tehnică a
ascensoarelor.
Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
820-205 820-201 820Tel.:
, Fax:
000000000
, E-mail: ala.macari@parlament.md
196 820221
Numele şi funcţia persoanei responsabile: MACARI ALA, Consultant principal în Serviciul achiziții publice
Întocmirea ofertelor:
Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate
pînă la:
25.01.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfășurării procedurii.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
25.01.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu
Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

KLIPII IGOR

