
REPUBLICA  MOLDOVA

DOCUMENTAŢIA  STANDARD
pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri/servicii/lucrări

Obiectul achiziţiei: Servicii  de  mentenanță  corectivă  a  Portalului
certificatelor  de  concediu  medicalCod CPV: 72200000-7

CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Autoritatea contractantă:

Cerere a ofertelor de preţuriProcedura achiziţiei:

20/00247Procedura nr. 08.12.2020din

24.11.202080 din

10:00

Nr. BAP şi data publicării:

08.12.2020 ,  oraData deschiderii:

Prezenta documentație este identică cu cea aprobată și postată în cadrul Sistemului Informațional Automatizat
“Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”, fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform
prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru

semnătura

L.Ş.

C h i ş i n ă u 2020

____________________________________________



23.11.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 1/1

Buletin Nr 80 din 24.11.2020

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 20/00247

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

BOTICA AURELIA

Obiectul achiziţiei Servicii de mentenanță corectivă a Portalului
certificatelor de concediu medical

Cod CPV 72200000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul
de sarcini

De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 08.12.2020 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.12.2020 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32780085 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32780085


ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 20/00247 24.11.2020din

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Servicii de mentenanță corectivă a Portalului certificatelor de concediu medical

Obiectul achiziției:

72200000-7Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  80  din  24.11.2020.

În scopul achiziţionării

"Servicii de mentenanță corectivă a Portalului certificatelor de concediu medical

"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2020
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1 Servicii de mentenanță corectivă a
Portalului certificatelor de concediu
medical

1.00Bucată1.1 Servicii de mentenanță corectivă a
Portalului certificatelor de concediu medical

Servicii de mentenanță corectivă a
Portalului certificatelor de concediu
medical
Eliminarea restricției de modificare
a certificatului de concediu medical
din "Primar" în "Continuare" și
invers.
Eliminarea restricției de înregistrare
a certificatelor de concediu medical
"Continuare" dacă pe certificatul
anterior a fost aprobată decizie de
refuz.
Eliminarea restricției de înregistrare
a certificatelor "Continuare" dacă a
fost specificată ieșirea la serviciu.
Posibilitatea de afișare a
certificatelor de concediu medical
pe o persoană eliberate de către
orice prestator.
Posibilitatea de a înregistra
certificate de concediu medical în
continuare fără restricția de
necesitate a introducerii
certificatului precedent.
Posibilitate de a transmite automat
certificate de concediu medical în
cazul în care se formează lanțul
logic (perioade consecutive fără
lacune) al perioadelor pentru care
au fost acordate certificatele.
Posibilitatea de recepționare de la
CNAS a statutului actualizat al
certificatului de concediu medical
înregistrat și de al actualiza în

72200000-7
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1.00Bucată1.1 Servicii de mentenanță corectivă a
Portalului certificatelor de concediu medical

Portal.
Posibilitatea de a vizualiza
certificatele de concediu medical
"Continuare" pentru care nu există
un certificat care să se termine cu
ziua anterioară zilei de start a
certificatului "Continuare".
Activarea opțiunii indemnizație
pentru maternitate cu posibilitatea
de a elibera certificatul la o data
anterioara (inclusiv cu 30 săptămâni
înapoi de la ziua curentă). Pentru
gravidele care se află la întreținerea
soțului se vor completa data
căsătoriei, datele soțului prin
specificarea IDNP/CPAS, și
preluarea datelor din Registrul dle
stat al populației prin platforma de
MConnect.
Actualizarea documentației,
manualelor și ghidurilor de
utilizare.
Conform caietului de sarcini atașat.

72200000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

2 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard sau
transfer

Da

3 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

Da

4 Certificat privind existența sau lipsa restanțelor față de
bugetul public național

–copie– eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la
data deschiderii ofertelor), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

5 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal)

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

6 Formularul specificației tehnice F 4.1 - original, completat conform modelului aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 -
confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
participantului

Da

7 Formularul specificație de preț F 4.2 - original, completat conform modelului aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 -
confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
participantului

Da

8 Document Unic de Achiziții European (DUAE) original, completat conform modelului atasat, cu
aplicarea suplimentară a semnăturii și ștampilei
Participantului.

Da

9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantulu

Da

10 Experiența operatorului economic Ofertantul trebuie să demonstreze implementarea și
acordarea serviciilor de mentenanță pentru un sistem
informațional medical/social la nivel național cu cel

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

puțin 200 de utilizatori în ultimii 3 ani
11 Cerințe privind experiența Manager de proiect •Minim 5 ani experiență în managementul proiectelor

în domeniul Tehnologii Informaționale si Comunicații;
•Experiență în cel puțin 3 proiecte de implementare a
unor soluții similare, în rolul de manager de proiect
pentru toată durata proiectului;
•Experiență de lucru de cel puțin 1 an în cadrul
companiei Ofertantului sau a grupului din care aceasta
face parte;
•Experiența dobândită prin participarea în cel puțin 1
proiect la activități IT complexe privind infrastructura
software și hardware din cadrul sistemelor informatice
(se justifica prin documente semnate de beneficiari ex:
recomandări);
•Studii Superioare, deținerea unui Certificat emis de o
instituție recunoscută la nivel internațional în domeniul
managementului proiectelor (PMP sau PRINCE2 sau
echivalent);
•Cunoașterea limbii române este obligatorie.
•Notă: În cazul în care oferta este depusă de o asociere,
managerul de proiect trebuie să dispună de experiență
în cadrul companiei lider al asocierii minim  1 an.

Da

12  Cerințe privind experiența Specialist infrastructura
sistem

•Studii superioare TIC finalizate cu diploma de licență;
•Competențe dovedite prin certificare în managementul
serviciilor IT;
•Experiența profesională generală in domeniul
informatic de minim 10 ani;
•Experiența dobândită prin participarea în cel puțin 3
proiecte la activități IT complexe privind infrastructura
software și hardware din cadrul sistemelor informatice
(se justifică prin documente semnate de beneficiari ex:
recomandări, cel puțin o recomandare)

Da

13 Cerințe privind experiența  Specialist asigurare a
calității în domeniul securității

•Studii superioare finalizate cu diploma de licență in
domeniul informatic;
•Experiența profesională generală în domeniul
informatic de minim 10 ani;
•Competențe privind auditul securității sistemelor
informatice, dovedite prin prezentarea unei certificări
în domeniu emisă de autoritate publică competentă cu
recunoaștere generală sau de către un organism de
drept public sau privat autorizat.
•Competențe privind auditarea sistemelor de
management al calității, dovedite prin prezentarea unei
certificări în domeniu emisă de autoritate publică
competentă cu recunoaștere generală sau de către un
organism de drept public sau privat autorizat.
•Experiența dobândită prin participarea, în funcția de
expert calitate, în cel puțin 3 proiecte informatice (se
justifica prin documente semnate de beneficiari ex:
recomandări, cel puțin o recomandare)

Da

14 Cerințe privind experiența  Analist dezvoltare sistem
informatic

•Studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
•Experiența profesională generală în domeniul
informatic de minim 5 ani;
•Experiența dobândită prin participarea în calitate de
specialist IT în cel puțin 3 proiecte de implementare a
unui sistem informatic (se justifica prin documente
semnate de beneficiari ex: recomandări, cel puțin o
recomandare)

Da

15 Cerințe privind experiența  Dezvoltator •Studii superioare finalizate cu diploma de licență în
domeniul informatic;
•Experiență conform CV de minim 5 ani in
programarea aplicațiilor web și a bazelor de date cu

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

următoarele tehnologii (Java, Spring React framework,
Docker, Nginx, MySQL)
•Experiența conform CV prin participarea în cel puțin
3 proiecte la activități tehnice asupra sistemelor
informatice.

16 Cerințe privind experiența Specialist baze de date •Studii superioare finalizate cu diploma de licență în
domeniul informatic;
•Experiență conform CV de minim 5 ani in
programarea aplicațiilor web și a bazelor de date cu
următoarele tehnologii (Java, Spring React framework,
Docker, Nginx, MySQL)
•Experiența conform CV prin participarea în cel puțin
3 proiecte la activități tehnice asupra sistemelor
informatice.

Da

17 Notă Pe perioada desfășurării contractului, codul sursă al
aplicației va fi supus modificărilor efectuate de către
specialiștii furnizorului. Orice modificare în codul
sursă are ca efect o nouă versiune a aplicației care este
supusă garanției contractuale a ofertantului în baza
cerințelor minime și obligatorii ale Caietului de
Sarcini.
Furnizorul va plasa periodic, la solicitarea
Beneficiarului și la final codul sursă cu toate
modificările efectuate în repozitoriul de date pus la
dispoziție de Beneficiar.
Beneficiarul punctează perioada de garanție
suplimentară a aplicației acordată de către ofertanți
pentru o perioadă de 12 luni.

Da

18 Operarea în M-Cloud În cadrul ofertei tehnice se va include un capitol în care
ofertantul va descrie procedura de operare și modul în
care se va asigura buna funcționare a sistemului în
Cloud-ul guvernamental (M-Cloud), cu demonstrarea
înțelegerii principiilor de distribuire a rolurilor
personalului de întreținere și suport, a principiilor care
vor asigura fiabilitatea sistemului, și va descrie
practicile care au fost aplicate în cadrul proiectelor
precedente pe teritoriul Republicii Moldova.
Dimensiunea capitolului nu trebuie să depășească 3000
cuvinte.
Pentru o înțelegere clară, din acest capitol trebuie să
reiasă că ofertantul demonstrează înțelegerea rolurilor
Personalului de întreținere și suport al sistemului  în
condițiile  rulării  acestuia  în  Cloud-ul guvernamental.

Da

19 Securitate sistem În cadrul ofertei tehnice se va include un capitol în care
ofertantul va descrie modul de aplicare a politicilor de
securitate necesare sistemului, și va demonstra
înțelegerea necesității acestora, cu indicarea
referințelor utilizate, precum și a proiectelor
precedente realizate pe teritoriul Republicii Moldova.
Dimensiunea  capitolului  nu  trebuie  să depășească
3000 cuvinte.
Pentru o înțelegere clară, din acest capitol trebuie să
reiasă că ofertantul demonstrează înțelegerea
necesității aplicării politicii de securitate necesară
sistemului

Da

20 Cerințe obligatorii privind experiența furnizorului 1.Să demonstreze utilizarea în proiectele dezvoltate a
serviciului guvernamental de autentificare și control
MPass
2.
3.Să demonstreze utilizarea în proiectele dezvoltate a
serviciului guvernamental de semnătură electronică
MSign

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

4.
5.Să demonstreze utilizarea în proiectele dezvoltate a
platformei guvernamentale de interoperabilitate
MConnect

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: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Tel.: office@capcs.md022-222364 ,  Fax: 022222364 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BOTICA AURELIA, Specialist achiziții, secția achiziții dispozitive medicale

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: 08.12.2020 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
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: 90 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

08.12.2020 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%

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: ANTOCI IVAN
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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 Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Servicii de mentenanță corectivă a Portalului certificatelor de concediu medical
1.3. Numărul procedurii: 20/00247
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 72200000-7
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
80 din 24.11.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: CAPCS
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: CAPCS
1.11. Destinatarul: CNAM
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru
22/2 
Tel: 022-222364 
Fax: 022222364 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: BOTICA AURELIA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Servicii solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Servicii de mentenanță corectivă a
Portalului certificatelor de concediu
medical
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1.1 72200000-7 Servicii de mentenanță corectivă a
Portalului certificatelor de concediu
medical

Bucată 1.00 Servicii de mentenanță corectivă a
Portalului certificatelor de concediu
medical Eliminarea restricției de
modificare a certificatului de concediu
medical din "Primar" în "Continuare" și
invers. Eliminarea restricției de
înregistrare a certificatelor de concediu
medical "Continuare" dacă pe certificatul
anterior a fost aprobată decizie de refuz.
Eliminarea restricției de înregistrare a
certificatelor "Continuare" dacă a fost
specificată ieșirea la serviciu. Posibilitatea
de afișare a certificatelor de concediu
medical pe o persoană eliberate de către
orice prestator. Posibilitatea de a înregistra
certificate de concediu medical în
continuare fără restricția de necesitate a
introducerii certificatului precedent.
Posibilitate de a transmite automat
certificate de concediu medical în cazul în
care se formează lanțul logic (perioade
consecutive fără lacune) al perioadelor
pentru care au fost acordate certificatele.
Posibilitatea de recepționare de la CNAS a
statutului actualizat al certificatului de
concediu medical înregistrat și de al
actualiza în Portal. Posibilitatea de a
vizualiza certificatele de concediu medical
"Continuare" pentru care nu există un
certificat care să se termine cu ziua
anterioară zilei de start a certificatului
"Continuare". Activarea opțiunii
indemnizație pentru maternitate cu
posibilitatea de a elibera certificatul la o
data anterioara (inclusiv cu 30 săptămâni
înapoi de la ziua curentă). Pentru
gravidele care se află la întreținerea
soțului se vor completa data căsătoriei,
datele soțului prin specificarea
IDNP/CPAS, și preluarea datelor din
Registrul dle stat al populației prin
platforma de MConnect. Actualizarea
documentației, manualelor și ghidurilor de
utilizare. Conform caietului de sarcini
atașat.

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu

prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din ţara de
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional

DA

3.2 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard sau transfer

DA

3.3 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

3.4 Certificat privind existența sau lipsa restanțelor față de
bugetul public național

–copie– eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data
deschiderii ofertelor), confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

DA

3.5 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal)

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

3.6 Formularul specificației tehnice F 4.1 - original, completat conform modelului aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 - confirmat
prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului

DA
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3.7 Formularul specificație de preț F 4.2 - original, completat conform modelului aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 - confirmat
prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului

DA

3.8 Document Unic de Achiziții European (DUAE) original, completat conform modelului atasat, cu aplicarea
suplimentară a semnăturii și ștampilei Participantului.

DA

3.9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Ofertantulu

DA

3.10 Experiența operatorului economic Ofertantul trebuie să demonstreze implementarea și
acordarea serviciilor de mentenanță pentru un sistem
informațional medical/social la nivel național cu cel puțin
200 de utilizatori în ultimii 3 ani

DA

3.11 Cerințe privind experiența Manager de proiect • Minim 5 ani experiență în managementul proiectelor în
domeniul Tehnologii Informaționale si Comunicații; •
Experiență în cel puțin 3 proiecte de implementare a unor
soluții similare, în rolul de manager de proiect pentru toată
durata proiectului; • Experiență de lucru de cel puțin 1 an în
cadrul companiei Ofertantului sau a grupului din care
aceasta face parte; • Experiența dobândită prin participarea
în cel puțin 1 proiect la activități IT complexe privind
infrastructura software și hardware din cadrul sistemelor
informatice (se justifica prin documente semnate de
beneficiari ex: recomandări); • Studii Superioare, deținerea
unui Certificat emis de o instituție recunoscută la nivel
internațional în domeniul managementului proiectelor (PMP
sau PRINCE2 sau echivalent); • Cunoașterea limbii române
este obligatorie. • Notă: În cazul în care oferta este depusă de
o asociere, managerul de proiect trebuie să dispună de
experiență în cadrul companiei lider al asocierii minim 1 an.

DA

3.12 Cerințe privind experiența Specialist infrastructura sistem • Studii superioare TIC finalizate cu diploma de licență; •
Competențe dovedite prin certificare în managementul
serviciilor IT; • Experiența profesională generală in
domeniul informatic de minim 10 ani; • Experiența
dobândită prin participarea în cel puțin 3 proiecte la activități
IT complexe privind infrastructura software și hardware din
cadrul sistemelor informatice (se justifică prin documente
semnate de beneficiari ex: recomandări, cel puțin o
recomandare)

DA

3.13 Cerințe privind experiența Specialist asigurare a calității în
domeniul securității

• Studii superioare finalizate cu diploma de licență in
domeniul informatic; • Experiența profesională generală în
domeniul informatic de minim 10 ani; • Competențe privind
auditul securității sistemelor informatice, dovedite prin
prezentarea unei certificări în domeniu emisă de autoritate
publică competentă cu recunoaștere generală sau de către un
organism de drept public sau privat autorizat. • Competențe
privind auditarea sistemelor de management al calității,
dovedite prin prezentarea unei certificări în domeniu emisă
de autoritate publică competentă cu recunoaștere generală
sau de către un organism de drept public sau privat autorizat.
• Experiența dobândită prin participarea, în funcția de expert
calitate, în cel puțin 3 proiecte informatice (se justifica prin
documente semnate de beneficiari ex: recomandări, cel puțin
o recomandare)

DA

3.14 Cerințe privind experiența Analist dezvoltare sistem
informatic

• Studii superioare finalizate cu diplomă de licență; •
Experiența profesională generală în domeniul informatic de
minim 5 ani; • Experiența dobândită prin participarea în
calitate de specialist IT în cel puțin 3 proiecte de
implementare a unui sistem informatic (se justifica prin
documente semnate de beneficiari ex: recomandări, cel puțin
o recomandare)

DA

3.15 Cerințe privind experiența Dezvoltator • Studii superioare finalizate cu diploma de licență în
domeniul informatic; • Experiență conform CV de minim 5
ani in programarea aplicațiilor web și a bazelor de date cu
următoarele tehnologii (Java, Spring React framework,
Docker, Nginx, MySQL) • Experiența conform CV prin
participarea în cel puțin 3 proiecte la activități tehnice asupra
sistemelor informatice.

DA
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3.16 Cerințe privind experiența Specialist baze de date • Studii superioare finalizate cu diploma de licență în
domeniul informatic; • Experiență conform CV de minim 5
ani in programarea aplicațiilor web și a bazelor de date cu
următoarele tehnologii (Java, Spring React framework,
Docker, Nginx, MySQL) • Experiența conform CV prin
participarea în cel puțin 3 proiecte la activități tehnice asupra
sistemelor informatice.

DA

3.17 Notă Pe perioada desfășurării contractului, codul sursă al
aplicației va fi supus modificărilor efectuate de către
specialiștii furnizorului. Orice modificare în codul sursă are
ca efect o nouă versiune a aplicației care este supusă
garanției contractuale a ofertantului în baza cerințelor
minime și obligatorii ale Caietului de Sarcini. Furnizorul va
plasa periodic, la solicitarea Beneficiarului și la final codul
sursă cu toate modificările efectuate în repozitoriul de date
pus la dispoziție de Beneficiar. Beneficiarul punctează
perioada de garanție suplimentară a aplicației acordată de
către ofertanți pentru o perioadă de 12 luni.

DA

3.18 Operarea în M-Cloud În cadrul ofertei tehnice se va include un capitol în care
ofertantul va descrie procedura de operare și modul în care
se va asigura buna funcționare a sistemului în Cloud-ul
guvernamental (M-Cloud), cu demonstrarea înțelegerii
principiilor de distribuire a rolurilor personalului de
întreținere și suport, a principiilor care vor asigura
fiabilitatea sistemului, și va descrie practicile care au fost
aplicate în cadrul proiectelor precedente pe teritoriul
Republicii Moldova. Dimensiunea capitolului nu trebuie să
depășească 3000 cuvinte. Pentru o înțelegere clară, din acest
capitol trebuie să reiasă că ofertantul demonstrează
înțelegerea rolurilor Personalului de întreținere și suport al
sistemului în condițiile rulării acestuia în Cloud-ul
guvernamental.

DA

3.19 Securitate sistem În cadrul ofertei tehnice se va include un capitol în care
ofertantul va descrie modul de aplicare a politicilor de
securitate necesare sistemului, și va demonstra înțelegerea
necesității acestora, cu indicarea referințelor utilizate,
precum și a proiectelor precedente realizate pe teritoriul
Republicii Moldova. Dimensiunea capitolului nu trebuie să
depășească 3000 cuvinte. Pentru o înțelegere clară, din acest
capitol trebuie să reiasă că ofertantul demonstrează
înțelegerea necesității aplicării politicii de securitate
necesară sistemului

DA

3.20 Cerințe obligatorii privind experiența furnizorului 1. Să demonstreze utilizarea în proiectele dezvoltate a
serviciului guvernamental de autentificare și control MPass
2. 3. Să demonstreze utilizarea în proiectele dezvoltate a
serviciului guvernamental de semnătură electronică MSign
4. 5. Să demonstreze utilizarea în proiectele dezvoltate a
platformei guvernamentale de interoperabilitate MConnect

DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 20/00247 din 08.12.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

Nu se aplică, Incoterms 2013
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4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare – primire
de catre CAPCS.

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 90 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Cerere a ofertelor de preţuri nr. 20/00247 
Pentru achiziţionarea de: Servicii de mentenanță corectivă a Portalului certificatelor de
concediu medical 
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2 
A nu se deschide înainte de: 08.12.2020 10:00

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

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru
22/2 
Tel: 022-222364 
Fax: 022222364 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 08.12.2020 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru
22/2 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Data, Ora: 08.12.2020 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite

valute vor fi convertite în:
Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

08.12.2020

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: per lot la cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: 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)):

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 20/00247 din 08.12.2020"

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

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.
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Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________
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