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

nr. 18/00834 02.03.2018din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Dezinfectanţi (conform ordinului CAPCS)Obiectul achiziției:
24455000-8Cod 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.:  18  din  02.03.2018.
În scopul achiziţionării "Dezinfectanţi (conform ordinului CAPCS)"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Dezinfectanţi
4000.00Litru1.1 Dezinfectarea și curățarea utilajului și

dispozitivelor medicale (ambalaj ≤ 5 litri/kg)
Acțiunea dezinfectantului: virucidă,
bactericidă, tuberculocidă ;
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului ;
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului;
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4000.00Litru1.1 Dezinfectarea și curățarea utilajului și
dispozitivelor medicale (ambalaj ≤ 5 litri/kg)

confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanțe active perborat de sodiu
şi tetraacetiletilen diamină;
- produs concentrat lichid/solid;
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 litri/kg inclusiv;
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani;
Expoziția:≤ 30 min;

24455000-8

2 Dezinfectanţi
5000.00Litru2.1 Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor

medicale(ambalaj ≤ 5 kg )
Acțiunea dezinfectantului:
(STERILIZARE), virucidă,
bactericidă, tuberculocidă,
fungicida, sporicida;
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanțe  active  perborat de
sodiu (acid peracetic) şi
tetraacetiletilen diamină
- produs solid;
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 kg inclusiv;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5000.00Litru2.1 Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor
medicale(ambalaj ≤ 5 kg )

- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani;
Expoziția:≤ 30 min

24455000-8

3 Dezinfectanţi
30000.00Litru3.1 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație

epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
Acțiunea
dezinfectantului:virucidă,bactericid
ă, tuberculocidă ,fungicidă ;
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv şi/sau  eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu  şi /sau certificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 - confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului ;
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanță activă -
diclorizocianurat de sodiu;
- produs concentrat solid
(comprimate/tablete/pastile);
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani;
Expoziția: ≤ 30 min;

24455000-8

4 Dezinfectanţi
50.00Litru4.1 Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu

semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de
suprafețe EXEMPLU: mobilierul din sala de
proceduri după fiecare pacient.(ambalaj ≤ 1
litru)

Acțiunea dezinfectantului: virucidă,
bactericidă, tuberculocidă ,
fungicidă;
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Litru4.1 Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu
semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de
suprafețe EXEMPLU: mobilierul din sala de
proceduri după fiecare pacient.(ambalaj ≤ 1
litru)

acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv şi/sau  eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu  şi /sau certificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 - confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- dotat cu pulverizator;
- substanta activa pe baza de alcool;
- produs gata pentru ultilizare;
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani;
Expoziția (minut): ≤ 120 secunde;

24455000-8

5 Dezinfectanţi
20.00Litru5.1 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a

mâinilor(ambalaj ≤ 1 litru)
Acțiunea dezinfectantului: virucidă,
bactericidă, tuberculocidă ;
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Să corespundă recomandarilor
(standardelor) OMS (WHO);
- Certificat CE și/sau SM și/sau

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Litru5.1 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a
mâinilor(ambalaj ≤ 1 litru)

declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului ;
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului;
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului;
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- dotat cu dozator;
- pe baza etanol;
- produs lichid;
- produs gata pentru ultilizare;
- nu provoacă alergii, iritații a
pielii;
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani;
Expoziția:  ≤ 90 sec;

24455000-8

6 Dezinfectanţi
20.00Litru6.1 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor Acțiunea dezinfectantului: virucidă,

bactericidă, tuberculocidă ;
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Să corespundă recomandarilor
(standardelor) OMS (WHO);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului  ;
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Litru6.1 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor semnaturii si stampilei
Participantului;
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului,
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot;
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului;
Cerinţe tehnice:
- dotat cu dozator;
- pe baza etanol și bigluconat de
clorhedrină;
- produs lichid;
- produs gata pentru ultilizare;
- nu provoacă alergii, iritații a
pielii;
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani;
Expoziția: ≤ 90 sec;

24455000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
la comandă, conform necesităţilor Cumpărătorului, în decurs de  10 zile din momentul comenzii în scris.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Formularul ofertei ,  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul  F3.1

Da

2 Specificaţii tehnice,  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul  F4.1

Da

3 Specificaţii de preţ  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul  F4.2

Da

4 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5)

Da

5 Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

formularul  F3.4, confirmată  prin aplicarea semnăturii
şi ştampilei Participantului;

Da

6 Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice

 copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI),
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

7 Lista fondatorilor.  original , confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului:

Da

8 Certificat de atribuire a contului bancar  copie - eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

9 Formularul informativ despre ofertant- formularul
F3.3,

 confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

10 Certificat de efectuare sistematică  a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

11 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

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

12 Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate
a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul
total de valabilitate a acestuia;

original confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

13 Certificat de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

 (copie semnată și ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea înregistrării
dispozitivului medical pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);

Da

14 Certificate de calitate pentru fiecare lot confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului

Da

15 Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba
engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat
la livrare

 copie sau original confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului.

Da

16 Notă Cantitatea concentrată de dezinfectanţi se va indica în
specificaţia contractului în baza  ofertelor propuse de
operatorii economici cîştigători  la licitaţie în limitele
cantităţii solicitate de  soluţie gata de lucru. Vor fi
luate in considerente termenii de valabilitate a
solutiilor preparate şi a celor ce se află  în  lucru

Da

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: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Tel.: 275121 ,  Fax: 275121 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: SCACICOV GALINA, asistenta medicală şef

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: 13.03.2018 11:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208pe 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: 60 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

13.03.2018 11:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208pe adresa:

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: ŢURCANU RITA


