Anexa nr.1
la REGULAMENTUL
privind procedurile de achiziţii ale bunurilor,
lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

INVITAȚIE
de participare la concursul pentru achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică a
obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2020
Denumirea autorității contractante: S.A.„Loteria Națională a Moldovei”;
Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfășurării concursului):
Oferta se adresează S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și se prezintă la adresa mun.Chişinău,
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM, în plic sigilat, cu mențiunea
“Concurs pentru achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică a obiectelor şi valorilor
materiale, pentru anul 2020”.
Date de contact: mun.Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2,
oficiul LNM, tel.022 855 300, contact@lnm.md.
Obiectul achiziției: Obiectul achiziției îl constituie Serviciile de pază fizică și tehnică a
obiectelor şi valorilor materiale.
Cerinţele generale faţă de serviciile solicitate: Fiecare post trebuie să fie asigurat
permanent cu câte un agent de securitate în perioada de noapte (12 ore), conform unui orar de
comun agreat, cu misiunea de a asigura paza, protecția şi monitorizarea obiectivului pe toată durata
serviciului, a bunurilor şi valorilor depozitate în incinta acestuia, ordinea şi liniştea, siguranţa
personalului și clienților care se află în obiectiv. Inclusiv prin asigurarea intervențiilor operative,
urmare solicitării prin buton de alarmă, 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, în cazuri de incidente, astfel
încât să nu fie aduse prejudicii materiale și de imagine S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): vor fi examinate doar ofertele
prezentate până la 30 decembrie 2019, ora 10:00.
Data/ora și locul desfășurării concursului/deschiderii ofertelor: Ofertele vor fi deschise
pe data 30 decembrie 2019, ora 10:30. Locul deschiderii ofertelor: mun.Chişinău, str. Mitropolit
Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.
Criteriile de evaluare a ofertelor: Evaluarea şi selectarea ofertelor se va efectua de către
Grupul de lucru pentru achiziții al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, luând cumulativ în
calcul:
a)
b)

Raportul preț/calitate (preț mic/calitate înaltă/timp de reacție la incidente cel mai
rapid);
Corespunderea cu cerințele înaintate.

Termenul și condițiile de prestare a serviciilor: Serviciile vor fi prestate pe parcursul
anului 2020.
Valuta şi modul de achitare: Achitarea se va face în Lei moldovenești.
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
Documentele de calificare ale ofertanților:

1. Oferta care conține detalii despre serviciul prestat cu indicarea prețului per oră
și per lună pentru serviciile de pază fizică pe timp de noapte și prețul lunar pentru
serviciul „Buton de alarmă”, dacă este cazul prețul per intervenție;
2. Extrasul eliberat de Camera Înregistrării de Stat/Agenția Servicii Publice;
3. Licența pentru genul dat de activitate;
4. Acte care atestă competența și experiența companiei (certificate de atestare și
calificare ale personalului, declarațiile privind dotările etc.)
Semnătura_______________
L.Ș

„APROB”
Vadim HÎNCU,
Director general
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
/

/
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CAIET DE SARCINI
pentru achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică a obiectelor
şi valorilor materiale, pentru anul 2020

1. Descriere generală
S.A. „Loteria Națională a Moldovei” este persoană juridică care își desfășoară activitatea
sa conform prevederilor Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acţiuni, Legii nr. 291
din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și a altor acte
legislative.
În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.291 din 16.12.2016 cu privire la
organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, organizarea și desfășurarea activității în domeniul
jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția întreținerii cazinourilor, constituie
monopol de stat. Gestionarea activității în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de
stat este realizată de către stat prin intermediul S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.
Articolul 6 din Legea 291/2016 statuează ca fiind activitate în domeniul jocurilor de noroc:
a) întreținerea cazinourilor;
b) organizarea și desfășurarea loteriilor;
c) organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești;
d) organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive;
e) organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.
Prin Hotărîrea nr. 639 din 14 august 2017, Guvernul Republicii Moldova a aprobat
obiectivele și condițiile parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea activităților S.A. „Loteria
Națională a Moldovei”, precum și cerințele generale privind selectarea partenerului privat.
Obiectivul general al parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea activităților S.A.
„Loteria Națională a Moldovei” constând în modernizarea şi extinderea activităților din domeniul
jocurilor de noroc prin atragerea investițiilor private, a celor mai bune practici și know-how,
asigurând reducerea riscurilor sociale legate de activitatea din domeniu și majorarea încasărilor la
bugetul public (termenul contractelor de parteneriat public-privat urmând să fie de cel puțin 15
ani).
La 23 aprilie 2018, Agenţia Proprietăţii Publice, în calitate de partener public și
S.A.„Loteria Națională a Moldovei”, în calitate de partener de proiect, au semnat, cu companiile
Novo Gaming M Tehnologies GmbH și NGM SPC Limited, contracte separate de parteneriat
public-privat, sub formă de contracte de societate civilă, în vederea dezvoltării activităților Loteriei
Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive,
inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice și, respectiv, din sectorul automatelor
de joc cu câștiguri bănești. a 20 de spații din municipiul Chișinău, pentru amplasarea sălilor de joc.

La moment S.A.„Loteria Națională a Moldovei” are active 27 săli cu automate de joc, și
alte 3 săli fiind în proces de deschidere.
Serviciile de pază fizică și tehnică a obiectelor şi valorilor materiale urmează a fi prestate
în sălile cu automate de joc ale S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.
Autoritatea contractantă va conveni prealabil cu prestatorul de servicii sălile în cadrul
cărora va fi instituit postul de pază fizică în funcție de fluxul de jucători și necesitățile societății.
2. Cerinţele faţă de serviciile solicitate :
- Fiecare post trebuie să fie asigurat permanent cu câte un agent de securitate în perioada
de noapte (12 ore), conform unui orar de comun agreat, cu misiunea de a asigura paza, protecția
şi monitorizarea obiectivului pe toată durata serviciului, a bunurilor şi valorilor depozitate în
incinta acestuia, ordinea şi liniştea, siguranţa personalului și clienților care se află în obiectiv;
- Serviciile de pază tehnică și butonul de alarmă, vor fi prestate la toate subdiviziunile
S.A.„Loteria Națională a Moldovei” (la moment 27 de săli cu automate de joc, cu posibilitatea
majorării numărului acestora).
În responsabilitățile prestatorului intră:
a)
asigurarea cu pază fizică a obiectivelor cu personal calificat şi atestat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu posibilitatea prestării serviciului respectiv pe
întreg teritoriu țării;
b)
preluarea alarmelor de la sistemul de securitate instalat la sediul obiectivului şi
intervenția în caz de incident cu echipaje de intervenție special destinate, cu posibilitatea prestării
serviciului respectiv pe întreg teritoriu țării;
c)
executarea în cele mai bune condiții a serviciului de pază şi înaintarea propunerilor
beneficiarului pentru eficientizarea dispozitivului şi procedeelor de pază, în raport de nevoile
operative;
d)
organizarea şi verificarea modului de executare a serviciului de pază la obiectiv;
e)
verificarea la fiecare intrare/ieşire din schimb modul în care funcționează sistemele
tehnice de pază şi alarmare, anunțând de îndată persoanele responsabile din cadrul societății în
cazul constatării unor disfuncționalități;
f)
păstrarea şi folosirea corespunzătoare a încăperilor, mobilierului şi tuturor
mijioacelor puse la dispoziţie pentru executarea în bune condiţii a pazei;
g)
periodic, împreună cu conducerea (reprezentantul) beneficiarului de pază,
analizează modul executare a serviciului de pază, stabilind, de comun acord, măsuri de soluţionare
a stărilor de lucruri neconforme cu prevederile legale în domeniu, precum şi cu necesităţile
serviciului de pază;
h)
informarea operativă a persoanelor responsabile din cadrul Societății despre orice
eveniment deosebit înregistrat precum şi despre principalele probleme referitoare la modul de
organizare şi executare în bune condiţii a pazei.
Agenții de pază trebuie să respecte și să cunoască următoarele:
a)
să respecte regulile de politețe în relația cu angajații Societății, precum și cu alte
persoane cu care vin în contact pe durata serviciului;
b)
să cunoască atribuțiile postului;
c)
să nu părăsească postul fără aprobare;
d)
să nu desfășoare alte activități, pe timpul serviciului, decât cele prevăzute în
atribuțiile postului;
e)
să manifeste discreție în legătura cu activitățile beneficiarului;

f)
să cunoască sistemul de legătura cu dispeceratul, precum si cu organele abilitate să
intervină în diferite situații (politie, pompieri, salvare) etc.

3. Evaluarea şi selectarea ofertelor
3.1 Evaluarea şi selectarea ofertelor se va efectua de către Grupul de lucru pentru achiziții
al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” având la bază prevederile Regulamentului privind
procedurile de achiziție ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea S.A.„Loteria
Națională a Moldovei”, aprobat de Consiliul Societății la 10 martie 2016, ținând cont de informația
expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul:
 Raportul preț/calitate (preț mic/calitate înaltă/timp de reacție la incidente cel mai
rapid);
 Corespunderea cu cerințele înaintate.
3.2 În caz de necesitate, în vederea stabilirii tuturor detaliilor, membrii Grupului de lucru
pot solicita informații suplimentare de la ofertanți.
4. Alte condiţii
4.1 Oferta se adresează S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și se prezintă la adresa
mun.Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM, în plic
sigilat, cu mențiunea “Concurs pentru achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică a
obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2020”.
4.2 Informația privind lansarea concursului şi termenul indicat de prezentare a scrisorii de
înaintare a ofertei de participare la concurs este efectuată public de către S.A. „Loteria Națională
a Moldovei” în modul stabilit şi conform Regulamentului, prin plasarea pagina web oficială
www.lnm.md.
Astfel, vor fi examinate ofertele prezentate până la 30 decembrie 2019, ora 10:00. În cazul
în care, scrisoarea parvine după termenul indicat, aceasta este respinsă, fără a fi examinată.
4.3 Valabilitatea ofertei 30 zile.
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