Cererea ofertei de preturi privind achiziția serviciilor de asigurare conexe
Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun. Chișinău.
-

Obiectul Achiziției:
“Servicii de asigurare conexe” - conform specificației tehnice (Anexa nr. 1).

1. Prezentarea ofertelor trebuie să conțină și să confirme următoarea informație:
- Costul (USD), inc. TVA;
- Modalitatea de plată 60 zile calendaristice după recepționare (semnarea facturii
fiscale și actului de primire-predare);
- Livrările serviciilor se vor efectua:
o în termeni maximi de 60 de zile,
o la adresa - mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 10 și la adresa mun.
Chișinău, Alba Iulia, 77.
2. Ofertele vor fi prezentate:
- în plic sigilat la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa
ofertantului, denumirea și obiectul concursului.
- până la data de 22.04.2021, ora 12.00.
După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor, acestea nu v-or fi
acceptate.
Deschiderea ofertelor va avea loc in incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd.
Ștefan cel Mare și Sfânt,10) la data de 22.04.2021ora 15.00.
3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa
contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set
de documente:
a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;
c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi
ștampila ofertantului;
d) Informația despre ofertant care va conține minim date generale, informație
privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din
Statutul propriu), principala piață de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani,
disponibilitatea personalului.
e) Declarație pe propria răspundere:
1.Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.):

- Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate,
patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.
Note:
_____________________________
semnătura
- Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.
Note:
_____________________________
semnătura
-

S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei, pe
parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de
corupere.

Note:
_____________________________
semnătura
- Nu au fost aplicate sancțiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor
3 ani, față de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale
companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date
eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.
Note:
_____________________________
semnătura
Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________.
Administrator __________________
Data__________________________
f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;
h) Lista beneficiarilor în adresa cărora a fost livrata marfa solicitata.
Persoana de contact pentru informații suplimentare:
N. Mîțu (cerințe tehnice), Nr. tel.:+373 22 570 156
S. Țîu (cerințe tehnice), Nr. tel.: +373 22 570 155

Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor:
E.Mihalachi, Nr. tel.: +373 22 570 497
Anexa nr. 1

Specificația serviciilor de asigurare conexă
*Oferta tehnică va fi prezentată în strictă conformitate cu specificația indicată în tabelul de
mai jos.
În conformitate cu prezenta solicitare de oferte, S.A. ”Moldtelecom” urmărește realizarea
activităților pentru atingerea următoarelor obiective finale:
-

-

Evaluarea nivelului de corespundere și conformare cu Regulamentul privind cerințele
minime pentru sistemele informaționale și de comunicare ale băncilor, în aspectele ce țin
de partea externalizată (colocare servere).
Evaluarea modului de corespundere și conformare a cerințelor Regulamentului privind
externalizarea activităților și operațiunilor Băncilor comerciale.

Rezultatele serviciilor de evaluare trebuie coordonate cu reprezentanții S.A. ”Moldtelecom”
și documentate în Raport, care va include cel puțin obiectivele misiunii, aria de acoperire,
instrumente utilizate, constatări și recomandări.
Oferta trebuie să conțină metodologia de prestare a serviciilor si abordările de management al
proiectului. Abordarea trebuie să se bazeze pe o evaluare complexă a modului de implementare și
asigurare a conformității mediului TI și specific a serviciilor de co-locare oferite clienților prin
prisma cerințelor regulatorii ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM), standardelor de profil și
bunelor practici în domeniul tehnologiilor informaționale și securității cibernetice.
Oferta trebuie să conțină planul de proiect, oferind termene clare și resursele necesare, cu
indicarea fiecărui livrabil și a momentului de timp de prezentare.
Oferta trebuie să conțină o detaliere a tuturor etapelor proiectului și o descriere a fiecărei
activități.
Ofertantul trebuie să ia în calcul Costul de realizare a tuturor activităților și materialelor
pregătirea raportului final în 3 exemplare.
Tabela de conformitate
Servicii
Abordarea metodologica
Acoperirea necesităților de evaluare
Structura echipei si calificările cheie
Planul de proiect
Structura livrabilelor

Experiența membrilor echipei
Experiența companiei
Termenii de proiect

Detalii

Observații

