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.
Rubrica
1.1. Autoritatea
contractantă/Organizatorul
procedurii:
1.2. Obiectul achiziţiei:
1.3. Numărul procedurii:
1.4. Tipul obiectului de achiziţie:
1.5. Codul CPV:
1.6. Numărul şi data Buletinului
Achiziţiilor Publice:
1.7. Sursa alocaţiilor
bugetare/banilor publici:
1.8. Administratorul alocaţiilor
bugetare:
1.9. Plăţi/mijloace financiare din
partea partenerului de
dezvoltare:
1.10. Denumirea cumpărătorului:
1.11. Destinatarul:
1.12. Limba de comunicare:
1.13. Pentru clarificarea
documentelor de atribuire,
adresa autorităţii contractante
este:

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII
MOLDOVA
Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor.
17/04989
Cerere a ofertelor de preţuri
71356200-0
3 din 09.01.2018
Ministerul Finanțelor
Secretariatul Parlamentului
Nu se utilizează

Secretariatul Parlamentului
Secretariatul Parlamentului
De stat
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, 105, bir.111
Tel: 820-205 820-201 820-196 820221
Fax: 000000000
E-mail: ala.macari@parlament.md
Persoana de contact: MACARI ALA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:
Nr. d/o Cod CPV
1
1.1

Denumire Servicii solicitate

Unitatea
de
Cantitatea
măsură

Servicii de deservire tehnică a
ascensoarelor.
71356200- Ascensor electric ,,TRACTION” Bucată
0
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.

1.00

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă

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.

1.2

71356200- Ascensor electric ,,ATLAS MRL” Bucată
0
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.

2.00

1.3

71356200- Ascensor AP 400 pentru persoane, Bucată
0
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.

1.00

1.4

71356200- Ascensor electric AEP- 451-10Bucată
0
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.
71356200- Ascensor electric AEP- 1001-10- Bucată
0
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.

4.00

1.5

1.00

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.
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.
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.
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 ,,BASLIFT” S.R.L.
anul de fabricație -2016.

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
Denumirea documentului/cerinţelor
3.1 Oferta în original

3.2 Certificat de înregistrare a întreprinderii sau
Decizia de înregistrare, emis de Camera
Înregistrării de Stat
3.3 Extras din Registru de stat al persoanelor
juridice
3.4 Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor
3.5 Autorizație de funcționare
3.6 Date despre participant

Cerinţe suplimentare
- cu indicarea pretului pe unitate fara TVA, cu
TVA și total fara TVA si cu TVA, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;
- copia originalului confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului.

Obl.
DA

-copie emisă de Camera Inregistrării de Stat,
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului.
– copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului -conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova).
-copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului;
- 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;

DA

DA

DA

DA
DA

3.7 Lista serviciilor de desrvire tehnică vor fi
conform Anexei 1.

Lista serviciilor de deservire tehnică a
DA
ascensoarelor pentru anul 2018 La prestarea
lunară a serviciilor de deservire tehnică a
ascensoarelor Prestatorul este obligat: 1. Să
efectueze revizii tehnice parţiale (DTP-1, DTP2 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; 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

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative:
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în
valoare de:
4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms
şi termenii comerciali
acceptaţi vor fi:
4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:
4.7 Metoda şi condiţiile de plată
vor fi:
4.8 Perioada valabilităţii ofertei
va fi de:
4.9 Ofertele în valută străină:

Nu vor fi
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

Pe parcursul anului 2018
prin virament, 100% în urma prestării serviciilor, în termen de 30
zile de la recepţionarea documentelor de însoţire.
30 zile
Nu se acceptă

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

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04989
Pentru achiziţionarea de: Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor.
Autoritatea contractantă: SECRETARIATUL PARLAMENTULUI
REPUBLICII MOLDOVA
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111
A nu se deschide înainte de: 25.01.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor,
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
adresa autorităţii
Sfînt, 105, bir.111
contractante/organizatorului Tel: 820-205 820-201 820-196 820221
procedurii este:
Fax: 000000000
E-mail: ala.macari@parlament.md
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 25.01.2018 10:00
5.3 Deschiderea ofertelor va avea Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
loc la următoare adresă:
Sfînt, 105, bir.111
Tel: 820-205 820-201 820-196 820221
Data, Ora: 25.01.2018 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 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:
6.2 Modalitatea de efectuare a
evaluării:
6.3 Factorii de evaluarea vor fi
următorii:

Leu MD

BNM
25.01.2018
pe poziții
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
0.00%
execuţie (se stabileşte
procentual din preţul
contractului adjudecat)):
7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:
7.5 Numărul maxim de zile
10 zile
pentru semnarea şi
prezentarea contractului către
autoritatea contractantă:
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:
KLIPII IGOR ________________________________

