
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/00665 03.03.2017din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

reactivi de laboratorObiectul achiziției:
33696500-0Cod 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  03.03.2017.
În scopul achiziţionării "reactivi de laborator"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 reactivi  pentru laboratorul biochimic
4346.00Mililitru1.1 Reactive pentru fracţiile proteice set33696500-0

2 infecţiile
10.00Set2.1 Determinarea micoplasmei hominis IgM Cerinţe generale*, de asemenea să

fie incluşi, în afară de controlul
“+”şi “-” calibratori.Metoda de
determinare ELISA, 96 teste

33696500-0

10.00Set2.2 Determinarea micoplasmei hominis IgG Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
“+”şi “-” calibratori.Metoda de
determinare ELISA, 96 teste

33696500-0

3.00Set2.3 Determinarea micoplasmei hominis IgA Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
“+”şi “-” calibratori.Metoda de
determinare ELISA, 96 teste

33696500-0

3 infecţiile
10.00Set3.1 Determinarea anticorpilor ureaplasmei IgM Cerinţe generale*, de asemenea să

fie incluşi, în afară de controlul
“+”şi “-” calibratori.Metoda de
determinare ELISA, 96 teste

33696500-0

10.00Set3.2 Determinarea anticorpilor ureaplasmei IgG Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
“+”şi “-” calibratori.Metoda de
determinare ELISA, 96 teste

33696500-0

3.00Set3.3 Determinarea anticorpilor ureaplasmei IgA Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
“+”şi “-” calibratori.Metoda de
determinare ELISA, 96 teste

33696500-0

4 Controluri
10.00Set4.1 Set controluri hepatite virale B, C, D, teste

ELIZA, cu stripuri separate şi reagenţi lichizi
gata de lucru (cu godeuri detaşabile)

Cerinţe generale*Metoda de
determinare ELISA,96 teste

33696500-0

5 Verografin
20.00Bucată5.1 Verografin 1 bucată=1 fiolă, 10 ml. Aglutinare33696500-0

6 Sol.Jelatină
10.00Bucată6.1 Sol.Jelatină 10% (10 filole/10ml) 10 filole/10ml, 1 bucată- 1 cutie33696500-0

7 Reactivi pentru hemoanalizatorul Bene
Sphere(deja existent) (sistem închis)

40.00Litru7.1 Cymet BS 3CN FREE 500ml Ambalaj nu mai mult de 500ml33696500-0
72.00Litru7.2 Detectoterge BS 900ml Ambalaj nu mai mult de 900ml33696500-0

8 Reactive pentru analizatorul hematologic
CELL Dane Rubi (deja existent) (sistem
închis)
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2000.00Litru8.1 Soluţie de diluare Ambalaj nu mai mult de 20 litri cu
valabilitatea nu mai puţin de 3 ani

33696500-0

100.00Litru8.2 Soluţie de lizare pentru determinarea
hemoglobinei

Ambalaj nu mai mult de 4 litri cu
valabilitatea nu mai puţin de 3 ani

33696500-0

250.00Litru8.3 Soluţie de lizare (concentrată) pentru
determinarea leucocitelor

Ambalaj nu mai mult de 4 litri cu
valabilitatea nu mai puţin de 3 ani

33696500-0

10.00Set8.4 Control (CD26) 3x3 ml, valabilitatea nu mai puţin
de 3 ani

33696500-0

5.00Litru8.5 CD Enzymatic Ambalaj nu mai mult de 1 litru cu
valabilitatea nu mai puţin de 3 ani

33696500-0

6.00Set8.6 Calibtrator universal Ambalaj nu mai mult de 2 ml cu
valabilitatea nu mai puţin de 3 ani

33696500-0

9 reactivi pentru laboratorul clinic
10.00Bucată9.1 Eritrofosfotin 1% Ambalaj fiole , 1 bucată = 1 fiolă33696500-0

10 reactivi pentru laboratorul clinic
10.00Flacon10.1 Trombin33696500-0

11 reactivi pentru laboratorul clinic
500.00Gram11.1 Cualin Puritatea-analit33696500-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
la comandă, în decurs de 10 zile,  conform necesităţilor şi posibilităţilor reale ale cumpărătorului pe parcursul anului 2017,
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 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

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

Da

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

Da

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

Da

8 Garanţia pentru ofertă formularul garanţiei bancare  F3.2, confirmată  prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

9 Formularul informativ despre ofertant formularul  F3.3,  confirmată  prin aplicarea semnăturii
şi ştampilei Participantului;

Da

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

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

Da

11 Declaraţia privind situaţia personală a operatorului
economic

 formularul  F3.5, confirmată  prin aplicarea semnăturii
şi ştampilei Participantului;

Da

12 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI),
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului

Da

13 Lista fondatorilor original , confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

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

Da

15 Certificat de efectuare sistematică  a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

Da

16 Licenţa de activitate  în cazul în care activitatea se
licenţiază în domeniul dat

copie- confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

17 Autorizaţie de la producător copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului (pentru loturile. 1,2,3,4,7,8)

Da

18 Declaraţie (certificat de conformitate)  în copie de  la producător, confirmată de ştampila şi
semnătura Participantului sau marca CE cu lista

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

reactivilor anexată- copie confirmată de ştampila şi
semnătura Participantului;        (pentru loturile.
1,2,3,4,7,8)

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: Pădure Galina, şef laborator

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, biroul 208.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 24.03.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, biroul 208pe adresa:

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

24.03.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63pe adresa:

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

Garanție bancară
în valoare de 1%

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


