
Caiet de sarcini 
privind reparaţia capitală a sistemului de control acces din incinta sediului  

 BC „Moldindconbank” S.A. 

INFORMAŢII GENERALE. 

Tenderul este organizat pentru stabilirea companiei cu cea mai potrivită ofertă 

pentru reparaţia capitală a sistemului  control acces din incinta sediului Băncii centrale 

a BC „Moldindconbank” S.A. 

Destinaţia sistemului de control acces.  

Sistemul de control acces este predestinat pentru restricţionarea accesului 

personalului Băncii în încăperile cu acces redus. 

DESCRIEREA SARCINII 

BC „Moldindconbank” S.A. este interesată în reparaţia capitală a sistemului 

control acces care este constituit din 24 de puncte de trecere, dirijat de către 19 

dispozitive de tip – KIP42 şi 5 dispozitive de tip – KIP55.  

Sarcina principală a reparaţiei capitale este substituirea dispozitivelor de tip KIP, 

moral şi fizic uzate, cu dispozitive care vor asigura activitatea sistemului control acces 

în regim stabil şi fără abateri. 

Participanţii la tender vor prezenta două variante: 

1. Reparaţia capitală a sistemului control acces pentru 24 de puncte de trecere; 

2. Reparaţia capitală a sistemului control acces pentru 24 de puncte de trecere şi  

două turnichete la intrare în sediul Băncii centrale. 

DOCUMENTE ANEXATE. 

Băncii se vor acorda obligatoriu următoarele documente cu titlu gratuit: 

-  specificarea echipamentelor şi lucrărilor (în limba de stat/rusă); 

-  schemele de amplasare a utilajului sistemului control acces; 

-  instrucțiuni pentru utilizator (în limba de stat/rusă). 

 

LUCRĂRI DE PRIMIRE-PREDARE. 

După finisarea lucrărilor de instalare se efectuează lucrări de primire – predare a 

sistemei control acces, cu perfectarea actelor de executare a acestora. 

CERTIFICATE. 

Tot utilajul necesită a fi certificat, precum şi să dispună de toată documentația 

tehnică (specificarea, descrierea, instrucțiuni pentru utilizatori). 

Tot utilajul, nou instalat, urmează a dispune de garanţie, minim de 18 luni. 



 

CERINŢE PRIVIND PARTICIPAREA LA TENDER ŞI PRELUCRAREA 

OFERTEI: 

• Ofertantul va prezenta toate actele necesare care reglementează activitatea pentru 

lucrările solicitate; 

• Ofertantul va specifica în anexă utilajul propus cu caracteristicele tehnice, preţul 

unităţii cu TVA şi termenul de garanţie a acestuia; 

• Se vor accepta ofertele de la ofertanţi, care pot asigura îndeplinirea tuturor sarcinilor 

stabilite prin prezentul Caiet de sarcini; 

• Oferta, documentele şi informaţiile anexate trebuie să fie perfectate în scris, semnate 

de conducătorul sau persoana împuternicită a ofertantului şi prezentate Băncii în pilc 

sigilat, prin poştă  sau prin curier, până  la  data  de 28 mai 2018, ora 12.00 pe adresa: 

mun. Chişinău, str. Armenească 38, bir. 107; 

• Valuta ofertei: leu moldovenesc; 

• Evaluarea ofertelor se va face după criteriile stabilite de Comitetul de tender a  BC 

„Moldindconbank” S.A.; 

• Banca îşi rezervă dreptul să verifice informaţia prezentată de ofertanţi. 

 

Informaţii suplimentare pot fi primite la solicitare pe următoarele numerele de telefon: 

(022) 57-68-71; 0-690-99-156 şi email: radu.revenco@micb.md. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


